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1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras teritoriniu poţiūriu yra Kauno miesto Centro 

seniūnijoje, palankioje strateginėje vietoje – geras susisiekimas su visais Kauno miesto 

mikrorajonais ir juose esančiomis ugdymo įstaigomis. Centras – vienintelis mieste teikiantis 

neformaliojo vaikų švietimo techninės kūrybos, techninio sporto šakų ir medijų krypties programas, 

kurios tenkina Centro seniūnijos ir gretimų mikrorajonų bei Kauno priemiesčių mokinių kūrybinius 

saviraiškos poreikius per praktinę, kontekstualią, interaktyvią patirtį. Būrelius/studijas lankančių 

mokinių dauguma yra iš kitų Kauno miesto mikrorajonų –72% (-9,6%), 6% (+1,3%) mokinių – 

Centro seniūnijos gyventojai, 21%(+8,5%) būrelių narių gyvena Kauno rajone, likusieji 0,7% 

(- 0,4%) – iš kitų miestų rajonų.  

Penkiolikoje būrelių/studijų mokiniai atvykę iš 2-8 skirtingų ugdymo įstaigų, vienuolikoje – 

iš 9-15 mokymo įstaigų, trijuose – iš 16 ir daugiau skirtingų mokyklų. 

Centro būrelių/studijų 26 (59%) mokinių grupių ir dauguma kitų ugdymo(si) uţsiėmimų 

vyksta Centro patalpose (A. Mickevičiaus g. 2), 18 (41%) kitų būrelių/studijų mokinių grupių, 

suderinus sutartimis su konkrečiomis mokyklomis, Švietimo skyriumi, uţsiėmimai vyksta ir kitose 

ugdymo įstaigose: Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje, 

Kauno KTU Inţinerijos licėjuje, Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“, Kauno Jono ir Petro 

Vileišių mokykloje, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje, Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje, šv. 

Kazimiero progimnazijoje, Milikonių progimnazijoje. 

Mokiniams, dalyvavusiems ir baigusiems neformaliojo vaikų švietimo programas, Centras 

gali išduoti neformaliojo vaikų švietimo paţymėjimus (kodas 9201, serija NV). 

 

2. Mokinių skaičiaus kaita  

Metai Mokinių 

skaičius 
Berniukai Mergaitės Iš jų Suau- 

gusiųjų 

skaičius 
1-4 kl. 5-8 kl. 9-12 kl.  Mišrios kl. 

2014-2015 457 219 (48%) 238 (52%) 74(16%) 156(34%) 105(23%) 122(27%) 8 

2015-2016 503 246 (49%) 257 (51%) 129(26%) 95(19%) 151(30%) 128(25%) 8 

2016-2017 610 274 (45%) 336 (55%) 181 (30%) 137 (22%) 114 (19%) 178 (29%) 8 

2017-2018 616 237 (39%)  379 (61%) 229 (37%) 146 (24%) 85 (14%) 156 (25%) 8 

2018-2019 540 215(40%)  325 (60%) 247 (46%) 192 (35%) 101 (19%) 0 0 

Kaita -12,3% -9% -14% +8% +32% +19% -100% -100% 

 

2018 m. sausio mėn. planuota reikšmė – 615, pasiekta reikšmė – 616, viršyta +0,2%. 
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2018 m. lapkričio mėn. reali pasiekta reikšmė spalio mėn. 1 d. – 540, įgyvendinta 87,8%: 

mokinių skaičius sumaţėjo 12,3% dėl Centro veiklų išgryninimo. 

 

Mokinių skaičiaus kaita 2014-2018 m.m. 

 
 

2018-2019 m. m. techninės kūrybos (aviamodeliavimo, lego robotų, pradinio techninio 

modeliavimo, kompiuterinės technikos, raketų modeliavimo, trasinio automodeliavimo, 

radioelektronikos) ir technologijų krypčių (maţųjų amatininkų, netradicinės kūrybos, odos dizaino, 

drabuţių dizaino, keramikos) būrelius lanko – 74% (+25%) Centro būrelių narių, 26%  

(-10%) būrelių/studijų mokinių pasirinko medijų krypties būrelius/studijas (meninės fotografijos, 

vaidybinio kino, dokumentinio kino, animacijos, multimedijos ţurnalistikos). 

 

2016-2019 m. m. mokinių skaičiaus kaita įstaigoje mėnesiais: 

Metai Mėnesiai Viso 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

2016-2017 84,4% 4,2% 7,8% 2,3% 21,2% 7,4% 4,8% 8,9% 0,3% 3,7% 14,5% 

2017-2018 88,9% 17,2% 14,2% 7,4% 7,8% 17,0% 3,0% 4,6% 3,9% 9,4% 17,3% 

2018-2019 86,9% 3,7% 7,4% 9,1%        

Pokytis -2% -13,5% -6,8%  +1,7% -13,4% -9,6% -1,8% -4,3% +3,6% +5,7%  +2,8% 

 

 
Didesnė mokinių kaita mokslo metų pradţioje vaikams renkantis veiklas ir pasibaigus 

sutartims NVŠ programose, uţ kurių ugdymą įstaigai skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 2018-2019 m.m.
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Mokiniai savo pasirinkimą ugdytis Centre grindţia galimybe tenkinti edukacinius (ypač 

saviraiškos) poreikius: galima kryptingai mokytis techninių ir technologinių dalykų per praktinius 

uţsiėmimus, lavinti vizualinius gebėjimus studijose ir netradicinėse erdvėse, aktyviai dalyvauti 

įvairiose kitose Centro organizuotose veiklose, kurių metu mokiniai ţinias pritaiko tyrinėdami 

realius dalykus ir reiškinius, yra aktyvūs ugdymo(si) proceso dalyviai. 

 

Mokinių, atleistų nuo mokesčio uţ mokslą, skaičiaus kaita:  

Mokslo 

metai 

Socialiai 

remtinų 

šeimų 

Specialiųjų 

poreikių, 

socialinės 

rizikos 

Skirta 

socialinė 

globa 

Neįgalūs Lankantys 

kelias 

neformalias 

įstaigas 

Daugiavai

kių šeimų 

Iš viso: 

2014-2015 40 (8,8%) 18 (3,9%) 15 (3,3%) 2(0,4%) 6 (1,3%) 0 81 (17,7%) 

2015-2016 31 (6,2%) 24 (4,8%) 21 (4,2%) 6 (1,2%) 3 (0,6%) 0 85 (16,9%) 

2016-2017 34 (5,6%) 20 (3,3%) 19 (3,1%) 1 (0,2%) 2 (0,3%) 0 76 (12,5%) 

2017-2018 22 (3,6%) 26 (4,2%) 19 (3,1%) 4 (0,7%) 7 (1,1%) 6 (1%) 84 (13,6%) 

2018-2019 9 (1,7%) 9 (1,7%) 0 3 (0,6%) 0 61 (11,3%) 82 (15,1%) 

Kaita -59% -65% -100% -25% -100% +90% -2,4% 

 

Viso per 2017-2018 m.m. atleistų nuo mokesčio ugdytinių buvo ~13,6%, o 2018-2019 m. m. 

(lapkričio mėn.) ~15,1%. Šių mokinių skaičiaus didėjimą +1,5% lėmė Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. balandţio 24 d. sprendimo Nr. T-195 6.4 papunkčio pakeitimas dėl mokinių iš 

šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, nuo mokesčio atleidimo. 

 

Mokinių, gavusių NVŠ tikslinį finansavimą, skaičiaus kaita:  

Metai,  

laikotarpis 
2015 m.  

10-12 mėn. 
2016 m.  

02-06 mėn. 
2016 m.  

09-12 mėn. 
2017 m. 

02-05 mėn. 
2017 m.  

10-12 mėn. 
2018 m.  

02-05 mėn. 
2018 m.  

10-12 mėn. 

Mokinių 

skaičius 
43 (9%) 

53 (11%) 
(+23%) 

289 (47%) 
(+445%) 

333 (54%) 
(+15%) 

312 (47%) 
(-6%) 

342 (54%) 

(+10%) 

281 (53%) 

(-18%) 

 

Krepšelio lėšos padidino mokinių skaičių Centro NVŠ programose: 

NVŠ programa 2018 m. 02-05 mėn. 

mokinių skaičius 

2018 m. 10-12 mėn. 

mokinių skaičius 

Skaičiaus kaita 

Aviamodeliavimas 24 36 +50% 

Pradinis techninis 

modeliavimas 

28 39 +39% 

Radioelektronika 14 17 +21% 

Maţieji amatininkai 83 100 +21% 
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2018-2019 m. m. Centre veikia 17 būrelių/studijų, kurie pagal amţiaus tarpsnius 

pasiskirstė: 

Metai Neformalio- 

jo vaikų 

švietimo 

programos 

pagal klases 

Moki- 

nių 

grupių 

skaičius 

Iš jų pagal amţiaus tarpsnius Suau- 

gusiųjų 

grupių 

skai- 

čius 

1-4 kl. 5-8 kl. 9-12 kl. Mišrios 

kl. 

 

2014-2015 25 36+1 6 (17%) 12 (33%) 8 (22%) 10 (28%) 1 (3%) 

2015-2016 25 40+1 10 (25%) 8 (20%) 11 (27,5%) 11 (27,5%) 1 (2%) 

2016-2017 25 46+1 15 (33%) 12 (26%) 7 (15%) 12 (26%) 1 (2%) 

2017-2018 26 47+1 18 (38%) 13 (28%) 5 (11%) 11 (23%) 1 (2%) 

2018-2019  17 44 18 (41%) 19 (43%) 7 (16%) 0 0 

Kaita -35% -6% 0% +32% +40% -100% -100% 

 

2018-2019 m.m. mokinių skaičiaus vidurkis kiekvienoje grupėje – 13 mokinių,  tai toks pat 

mokinių skaičius vienoje grupėje kaip ir 2017-2018 m.m.,  vidutinis kontaktinių valandų skaičius 

vienai būrelio/studijos grupei – 4,0 val./sav., tai 13 % maţiau negu 2017-2018 m. m. (4,6 val./sav.). 

 

 

 
2018-2019 m.m. Centre veikia 17 būrelių/studijų, 44 mokinių grupės, Centrą lanko 540 

mokinių. Centre nevykdoma suaugusiųjų veikla. 

2018-2019 m.m. dėl programų išgryninimo neformaliojo švietimo mokyklų kontekste 

Centre ryškiai 35% sumaţėjo mokinių grupių,12,3% lankančių mokinių skaičius. 
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Būrelių/studijų, grupių ir mokinių skaičiaus pokyčiai 
2014-2018 m. m.

2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-218 m.m. 2018-2019 m.m.
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Atsiţvelgiant į mokinių poreikį 2018-2019 m. m. Centre būrelių/studijų veikla prasiplėtė 10 

naujų neformalaus vaikų ugdymo programų grupių – 4 netradicinės kūrybos programos grupėmis, 

po 2 maţųjų amatininkų, multimedijos ţurnalistikos programų grupėmis, po 1 aviamodeliavimo, 

pradinio techninio modeliavimo programų grupe, taip pat kai kuriose grupėse padidėjo vaikų 

skaičius, tačiau  nuo 2018 m. rugsėjo mėn. nevykdomos 9 neformalaus vaikų ugdymo programos: 

japonų kovos meno-aikido (2 mokinių grupės ir 1 suaugusiųjų grupė), aerobikos (2 grupės), šaškių 

sporto (2grupės), jaunųjų ţurnalistų programos „Avangardas“ (2 grupės), šešėlių teatro „Saulės 

vaikai“ (2 grupės), floristikos ir interjero (1 grupė), renginių organizatorių (1 grupė), vizualinių 

menų saviraiškos (1 grupė), jaunųjų kūrėjų (1 grupė) programos. Tai lėmė ir ryškų mokinių 

sumaţėjimą Centre (-76 mokiniai, -14 mokinių grupių). Siekiant tobulinti techninės kūrybos ir 

medijų krypties ugdomosios veiklos planavimą ir kokybišką įgyvendinimą planuojama parengti 

naujų techninės kūrybos ir medijų krypčių neformaliojo vaikų švietimo programų, organizuoti 

įvairesnių veiklų. 

 

3. Mokinių lankomumo duomenys: 

2015-2016 m. m. 

 Techninės kūrybos 

skyrius 

Medijų skyrius Viso: 

Praleista valandų 9044 (65%) 4915 (35%) 13959 

Praleista nuo visų 

164223 

kontaktinių val. % 

10,0% 6,6% 8,5% 

Tenka 1 mokiniui 36,18 val. 19,43 val. 27,8 val. 

2016-2017 m. m. 

 Techninės kūrybos 

skyrius 

Medijų skyrius Viso: 

Praleista valandų 7804 (44%) 9796 (56%) 17600  

Praleista nuo visų 

136434 

kontaktinių val.% 

14,2% 12,1% 12,9% 

Tenka 1 mokiniui 31,22 val. (-14%) 27,21 val. (+42%) 28,7 val. 

2017-2018 m. m. 

 Techninės kūrybos 

skyrius 

Medijų skyrius Viso: 

Praleista valandų 6520(42%) 8941(58%) 15461 

Praleista nuo visų 

191101 

kontaktinių val. % 

3,4% 4,7% 8,1% 

Tenka 1 mokiniui 24,60 val. (-21%) 25,47 val. (-6%) 26,3 val. 

Mokslo metai Praleista valandų Tenka vienam mokiniui 

2013-2014 12817 28,1 val. 

2014-2015 13766 30,1 val. 

2015-2016 13959 27,8 val. 

2016-2017 17600 28,7 val. 

2017-2018 15461 26,3 val. 

Pokytis -12,2% - 2,4 val. 
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Mokinių lankomumas 2017-2018 m.m. Centre 91,9% (techninės kūrybos skyriuje 96,6%, 

medijų krypties skyriuje 95,3%) padidėjo lyginant su 2016-2017 m.m. – +4,8% (techninės kūrybos 

skyriuje 6,6%, medijų krypties skyriuje 1,9%), nes vienam mokiniui praleistų valandų skaičius 

neţymiai sumaţėjo (-0,9%). 

 

4. Mokytojų skaičiaus kaita: 
 

Metai Etatų skaičius 
Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti darbuotojai 

(spec. pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir kt.) 

Pagalbinis

/ techninis  

personalas 

Mokytojai Laisvi etatai Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą) 

2017-01-01 3,0 22,75 9,75 0 2,75 38,25 

2018-01-01 3,0 19,25 5,5 0 3,25 31,0 

2018-09-01 3,0 22,0 5,0 7,0 1,0 38,0 

Pokytis 0,0 

0% 

+2,75 

(+14,3%) 
-0,5 

(-9,1%) 
+7,0 

(+100%) 

-2,25 

-69,2%) 

+7,0 

(+22,6%) 

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą Centre etatų skaičius 

padidėjo 7 (+22,6%) mokytojų etatais.  

 

tenka vienam mokiniui val. viso valandų:

28,1

12817

30,1

13766

27,8

13959

28,7

17600

26,3

15461
Mokinių lankomumas (tenka vienam mokiniui praleistų val.)

2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m.

91,5%

87,1%

91,9%

Mokinių lankomumas procentais

2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m.
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Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, 

dalis. 

Mokytojų skaičiaus kaita – sumaţėjo 10%.  

Metai Iš viso 

dirba 

mokytojų 

Turi pedagoginę kvalifikaciją 

(pedagoginį išsilavinimą) 

Turi dalykinę kvalifikaciją 

(atestuoti pagal dėstomą dalyką) 

2014-2015 27 13 (48%)+14(52%) (PPŢK) 27 (100%) 

2015-2016 30 17 (57%)+13(43%) (PPŢK) 30 (100%) 

2016-2017 32 20 (63%)+12(37%) (PPŢK) 32 (100%) 

2017-2018 30 19(63%)+11 (37%) (PPŢK)   30 (100%) 

2018-2019 27 16(59%)+11 (41%) (PPŢK) 27 (100%) 

Pokytis -10%    -16%         0% (PPŢK) -10% 

 

Centre dirba 27 mokytojai. Iš jų 11 arba 41% mokytojų nepagrindinėse pareigose. 59% 

mokytojų turi pedagoginį išsilavinimą, 41% mokytojų yra išklausę pedagoginių-psichologinių ţinių 

kursą (PPŢK), 100% turi dalykinę kvalifikaciją. 13 mokytojų įstaigoje dirba iki 10 metų, 9 

mokytojai – nuo 10 iki 15 metų, 5 mokytojai – daugiau nei 16 metų, mokytojų amţiaus vidurkis – 

49 metai. Vidutinis kontaktinių valandų skaičius – 6,3 val./sav. (-15%). 

 

Mokytojai pagal kvalifikacinę kategoriją: 

Metai Iš viso 

mokytojų 
Mokytojai Vyresnieji 

mokytojai 
Mokytojai 

metodininkai 
Mokytojai 

ekspertai 
Neatestuoti 

mokytojai 

2014-2015 27 10 (37%) 10 (37%) 5 (19%) 2 (7%) 0 (0%) 

2015-2016 30 12 (40%) 10 (33%) 6 (20%) 2 (7%) 0 (0%) 

2016-2017 32 11 (31%) 11 (34%) 8 (25%) 2 (6%) 0 (0%) 

2017-2018 30 11 (37%) 11 (37%) 6 (20%) 2 (6%) 0 (0%) 

2018-2019 27 9 (33%) 10 (37%) 6 (22%) 2 (7%) 0 (0%) 

Pokytis -10% -18% -9% 0% 0% 0% 

 

Mokytojų kvalifikacijos pokyčiai 2014-2018 m.m. 

 
Mokytojų ir Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir kompetencijų plėtojimui 

skirta 600,00 €. Per 2017-2018m. m. 5 mokytojai parengė 6 kvalifikacijos tobulinimo programas, 8 
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skaitė pranešimus seminaruose, 35 dalinosi švietimo idėjų formomis šalies ir tarptautiniu mastu, kiti 

mokytojai rengė projektus bei edukacines programas, dalyvavo konferencijose kursuose, 

mokymuose, edukacinėse išvykose bei kituose kvalifikaciniuose renginiuose, kuriuose tobulino 

kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į 

vaiko sėkmės, kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą ir atrandant įvairesnį 

pedagoginių funkcijų spektrą. Reikšmingiausi seminarai ir mokymai, kuriuose dalyvavo Centro 

mokytojai: „Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų mokymai, orientuoti į STEAM krypties 

kompetencijų tobulinimą, mokytojo didaktines ir dalykines kompetencijas“, „Kad visi pasirengę 

pastebėti saviţudybės pavojų“, „Inercinių lėktuvėlių gamyba“, „Socialinės ir emocinės 

kompetencijos – raktas mokinio galimybėms atskleisti“, respublikinė konferencija-seminaras 

„Technologijų, gamtos ir kūrybiškumo sintezė“, „Teoriniai ir praktiniai neformalaus ugdymo 

programos „The Duke of Edinurghs International Award Lietuva“ įgyvendinimo aspektai“ ir kt. 

Centro mokytojų kaita 26% (+6%), kolektyvą paliko 5 ir papildė 2 nauji mokytojai. 3 

mokytojai išėjo dėl etatinio apmokėjimo gavus didesnį krūvį mokykloje, 2 – turėjo palikti įstaigą 

dėl vykdytų programų, kurių turinys nederėjo prie techninės kūrybos ir medijų krypties programų. 

5. Ţemės panaudos sutartis Nr. 8SUN-74 pasirašyta tarp Kauno moksleivių techninės 

kūrybos centro ir Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 

2015-08-28 8 metų laikotarpiui. Įstaigai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo teisės 

įregistravimas Nekilnojamojo turto registre atliktas 2015-09-22. 

6. Higienos pasas (yra ar nėra) –– nėra, tačiau pateiktas prašymas jam gauti. Centro pastatui 

reikalingas kapitalinis remontas. Tai susiję su didelėmis finansinėmis lėšomis. Gavus investicinių 

lėšų pastato renovacijai iš savivaldybės būtų gerinamos sąlygos ugdymui – sutvarkytos patalpos, 

atitinkančios higienos normas. Centras nusimatęs palaipsniui vykdyti vidaus patalpų renovaciją 

įstaigos pajamų lėšomis.  

7. Energetinis auditas – neatliktas. 

8. Techninis projektas – nėra. 

2018 m. taikant įvairias energetinių išteklių taupymo priemones buvo sutaupyta elektros 

energijos – 5600 KWh, vandens – 170m
3
, šilumos energijos – norma, lyginant su 2017 m. 

 

II SKYRIUS 

 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. 

Atlikus įstaigos 2018 metų II pusmetyje Centre platųjį įstaigos įsivertinimą bendruomenės 

narių tarpusavio santykių įvertis pakankamai aukštas (3,4). Respondentai pabrėţė, kad Centre 

mikroklimatas yra geras, nes vyksta bendri susitarimai dėl vertybinių nuostatų, elgesio ir veiklos 

principų (įvertis 3,5), bendruomenės nariai yra skatinami įgyti naujų kompetencijų (įvertis 3,7), 

vyksta kolegialūs bendravimas ir bendradarbiavimas, pagalba naujiems ir jauniems kolegoms 

(įvertis 3,5). Centro vadovai, inicijuodami pokyčius, tariasi su bendruomene ir tik tada priimami 

sprendimai (įvertis 3,0). Kadangi mokytojai, kiti bendruomenės nariai įstaigoje jaučiasi gerai ir 

saugiai (įvertis 3,5), jiems patinka, tai ką jie daro (įvertis 3,8), tai gerina mokytojų ir mokinių 

santykius bei ugdymo(si) kokybę. 
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2.2. Centro mokinių pasiekimai: 

Pasiekimai 

 

I vieta II vieta III vieta Paskatinamieji 

prizai 

Diplomai, 

padėkos 

miesto 14 12 6 3 13 

respublikiniai 27 12 14 9 32 

tarptautiniai 13 6 4 9 33 

2017-2018     viso: 54 30 24 21 78 

2016-2017      viso: 50 26 32 55 105 

Pokytis +8% +15% -25% -62% -26% 
 

Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose: 

Dalyvavimas Renginių    skaičius Dalyvavusių Centro 

ugdytiniųskaičius 

Mieste 40 384 

Šalyje 36 266 

Uţsienyje 42 114 

2017-2018 viso: 118 764 

2016-2017 viso: 115 582 

Pokytis +2,6% +31% 
 

Centro mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose:81% Centro mokinių dalyvavo 

118 (2,6% daugiau renginių) miesto, respublikos ir tarptautinėse veiklose (techninio sporto 

varţybose, konkursuose, festivaliuose, pleneruose, parodose ir kituose renginiuose), 266 (43%) t.y. 

7% daugiau būrelių/studijų mokinių dalyvavo ne maţiau kaip 3 renginiuose. 

 

2018 m. finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo 

šaltinius: 

 Valstybės biudţeto lėšos – 6 606,00 € (darbo uţmokestis ir socialinis draudimas). 

 Europos Sąjungos lėšos (NVŠ) – 19270,00 €. 

 Savivaldybės biudţeto lėšos – 574947,00 €. 

 Europos Sąjungos lėšos (projektas) – 41 059,00 €: 

Gauta ir panaudota:ES lėšos- 34 190,00 €(85%) ir savivaldybės lėšos – 5 945,00 €(15%).  

 Valstybės biudţeto lėšos (2 projektai) – 4 000,00 €. 

2018 m. įstaigos gauti asignavimai Iš viso € 

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 449 916,00 

Prekių ir paslaugų naudojimas: 150887,00 

Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija, 

ryšių paslaugos, vandentiekis ir kanalizacija) 

15 359,00 

Transporto išlaikymas (draudimas, kuras, remonto 

paslaugos) 

57 521,00 

Inventorius 10 670,00 

Kitos prekės 37 672,00 

Komandiruotės  1 070,00 

IT prekės ir paslaugos 8 112,00 

Kitos paslaugos 12 478,00 

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas 8 005,00 
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VISO 600 803,00 

 

 „Švietimo renginių organizavimas ir techninės pagalbos švietimo įstaigoms 

teikimas Kauno moksleivių techninės kūrybos centre“ programai pagal planą buvo numatyta  

74 920,00 € .  

2018 m. olimpiadų, konkursų, švenčių ir kitų miesto renginių organizavimui, brandos 

egzaminų organizavimui ir vykdymui, transporto paslaugoms buvo gauta ir panaudota – 48427,98 

€. 

2018 m. finansinių prioritetų realizacija: 

 Įstaigos pajamų lėšos (spec. lėšos): Gauta ir panaudota 45 147,92 €: 

 

Įstaigos pajamų lėšos  

Pavadinimas Išlaidos € 

Priemonės ir paslaugos ugdymo procesui 18224,54 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 1 736,08 

Paprasto remonto išlaidos 2 256,75 

Komandiruočių išlaidos 481,50 

Komunalinių paslaugų įsigijimo ir ryšiams išlaidos 5 123,12 

Transporto išlaikymo ir paslaugų išlaidos 3 926,88 

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 3 118,95 

Kvalifikacijos kėlimui išlaidos 970,10 

Ilgalaikio turto įsigijimui 9000,00 

Kitos išlaidos 310,00 

VISO 45 147,92 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektui „Susietos teritorijos (centro) 

įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes“ 

buvo skirta 41 059,00 €. Gauta ir panaudota - 40 135,00 €. 

ES projektas (ES (85%) ir savivaldybės lėšos (15%)) 

Pavadinimas Išlaidos € 

Iš viso 11 vienetų (1-1435, 5-2125, 5-2600) 6 160,00 

Garso kolonėlė ir pultas 712,69 

Lazerinės pjaustyklės komplektas 19 360,00 

3D spausdintuvai (1 vnt.-2 vnt. xyzdavinci pro ir 1 vnt. 

xyzdavinciduo) 

1 282,60 

Projektorius 1 387,87 

Šviesolaidinio interneto įvedimas 2 589,40 

Baldai, stelaţai, kėdės, darbastaliai, saugojimo spinta, 

stalai su komunikacijų jungčių bloku 

8 142,44 

Projekto administravimas 500,00 

VISO 40 135,00 

 2018 m. gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos – 468,41 €. 
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2017 m. likutis – 6 410,38 €. 2018 m. gauta 468,41 €. Šiais metais buvo panaudota 1052,48 € 

edukacinei veiklai. Likutis metų gale – 5 828,89 €. Gautos lėšos taupomos Centro vidaus erdvių 

informatyvumo plėtrai, reprezentacinių priemonių gamybai ir kitiems nenumatytiems atvejams. 

 NVŠ tikslinės lėšos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka gauta ir panaudota 19 270,00 € (gruodţio 31 d. duomenimis): 

1. Ugdymo(si) priemonių įsigijimui ir mokinių edukacinei veiklai bei paslaugoms 

– 17498,00 €. 

2. Sodrai – 412,00 €. 

3. Darbo uţmokesčiui – 1 360,00 €. 

 

 Projektinės lėšos – gauta ir panaudota 4 000,00 €: 

1. Lietuvos kultūros tarybos 2 000,00 €skirti respublikinio projekto „Lietuvos 

laisvės siekimas ir fotografija“, vykdymui 2018-01-02/06-30. 

2. Lietuvos kultūros tarybos 2 000,00 € skirti respublikinio projekto „Gatvės ir  

asmenybės“, vykdymui 2018-05-01/2018-12-31. 

 

2018 m. įstaigos asignavimų planas – 634 096,00 €, gauta ir panaudota 600 803,00 €. 

 



 

 

2.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2018 m. statinio kasmetinės apţiūros duomenimis). 

 
 

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas: kadastrinis Nr. 10866 1C2p (Administracinis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 
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2.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2018 m. statinio kasmetinės apţiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas: kadastrinis Nr. 10866 2G1p (Ūkinis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 

 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklė vertinama atsiţvelgiant į statinio kasmetinės apţiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę prieţiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inţinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apţiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto prieţiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inţinerinės įrangos 

remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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2.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas 

rezultatas 
1. Uţtikrinti 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

kokybę plėtojant 

mokytojų 

profesionalumą, 

bendradarbiavimo 

kultūrą ir 

partnerystę su 

kolegomis, 

mokiniais ir jų 

tėvais bei 

socialiniais 

partneriais. 
 

 

 

 

 
Ugdymo kokybė 

pagerės 5 % tobulinant 

65 % mokytojų 

kompetencijas 

ugdymo proceso 

organizavimo, 

įgyvendinimo, 

šiuolaikiškos 

uţsiėmimų vadybos 

aspektu. 
 

 

Viršytas maksimalus laukiamas 

rezultatas – ugdymo(si) kokybės 

pagerėjimas 9,3% (t.y. 1,3% daugiau 

negu planuota): 
 93% mokytojų tobulino dalykines 

kompetencijas kursuose, 

seminaruose, kvalifikaciniuose ir 

tobulinimosi renginiuose. 
 Organizavo ir įgyvendino 12 

(100%) tradicinių Centro renginių 

miesto, šalies ir tarptautiniam 

jaunimui, padedančius ugdyti 

mokinių kūrybiškumą, plečiant 

bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 
 Parengė 6 ir įgyvendino 3(50% 

daugiau) miesto, respublikos ir 

tarptautinius projektus, kuriems 

buvo gautas finansavimas. 
 Tęsiant ir plėtojant gabių ir 

talentingų vaikų  išryškinimo  

programą organizavo ir pravedė 

59 (t. y. 26% renginių daugiau) 

mokinių dalykines olimpiadas ir 

konkursus. 

 

 

 

 
Ugdymo kokybė 

pagerės ne maţiau 8 % 

sistemingai tobulinant  

80 % mokytojų 

kompetencijas ugdymo 

proceso organizavimo, 

įgyvendinimo, 

šiuolaikiškos 

uţsiėmimų vadybos 

aspektu. 
 

  

 
2 %  mokytojų 

parengs kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

miesto ir šalies 

mokytojams. 

Viršytas maksimalus laukiamas 

rezultatas – 
 28 % mokytojų parengė ir vykdė6 

kvalifikacines programas, skaitė 

10 paskaitų, organizavo 2 

respublikines konferencijas ir 

vedė 11 seminarų bei 1 mokymus. 
 66 % mokytojų organizavo atviras 

veiklas miesto, šalies ir uţsienio 

mokytojams. 
 Parengti ir pristatyti visuomenei 3 

metodiniai leidiniai: (Foto 

katalogai: „Jaunas ţmogus XXI 

amţiuje“, „Krištolinis 

objektyvas“, 3 ţurnalo 

„Avangardas“ jaunimui  

numeriai). 
 Įstaigoje suorganizuoti  4 

kvalifikaciniai seminarai Centro 

mokytojams tobulinant  jų 

dalykines kompetencijas. 
 Pirmoje dienos pusėje 

suorganizuota 25 edukacinės 

veiklos miesto, rajono 

ugdytiniams, visuomenei. 

 

 
Ne maţiau 3 % 

mokytojų parengs 

kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

miesto ir šalies 

mokytojams. 

  

 

 
65 % mokinių 

atstovauja Centrui 

įvairiuose miesto, 

Viršytas maksimalus laukiamas 

rezultatas – 6 % ugdytinių aktyviau 

dalyvavo įvairiuose renginiuose: 
 81% Centro ugdytinių dalyvavo 

118 (3% aktyviau) miesto, 

respublikos ir tarptautinėse 

 

 

 
75 % mokinių 

atstovauja Centrui 

įvairiuose miesto, 
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respublikos ir 

tarptautiniuose 

renginiuose 

stiprindami savivertę, 

socialumą. 

veiklose (techninio sporto 

varţybose, konkursuose, 

festivaliuose, pleneruose, 

parodose ir kituose renginiuose). 
 266 (43%) t.y. 7% daugiau 

būrelių/studijų mokinių dalyvavo 

ne maţiau kaip 3 renginiuose. 

respublikos ir 

tarptautiniuose 

renginiuose 

stiprindami savivertę, 

socialumą. 

  

 

 

 

 
Ne maţiau 40 % 

mokytojų ugdymo 

procesą organizuoja ne 

tik Centre, bet ir 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. 

Viršytas maksimalus laukiamas 

rezultatas – 91% (t. y. 31% daugiau) 

mokytojų ugdymo procesą 

organizavo netradicinėse 

edukacinėse erdvėse: 
 2-5 kiekvieno būrelio/ studijos 

uţsiėmimų vyko netradicinėse 

ugdymosi aplinkose (pravesta 220 

uţsiėmimų pleneruose, 

muziejuose, parodose, studijose, 

kitose edukacinėse erdvėse). 
 Organizavo 7 (40% daugiau negu 

planuota) kūrybinesmokinių 

vasaros poilsio stovyklas, kuriose 

buvo uţimta per 200 miesto, 

respublikos ir tarptautinio 

jaunimo. 
 Parengė ir įvykdė 6 (20% 

daugiau) edukacinių programų 

ciklus, skirtus Centro 

bendruomenės socializacijai, 

tarpusavio bendravimo ugdymui. 
 Organizavo edukacinius 

uţsiėmimus vasaros metu Kauno 

miesto mokiniams sudarant 

pasirinkimo galimybę būsimiems 

ugdytiniams susipaţinti su Centro 

veikla, kuriuose dalyvavo per 260 

mokinių. 

 

 

 

 

 
Ne maţiau 60 % 

mokytojų ugdymo 

procesą organizuoja 

ne tik Centre, bet ir 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse, 

taiko inovatyvius 

ugdymo metodus, 

naudoja šiuolaikines 

ugdymo priemones. 

  

 
Sudarytos 2 

partnerystės ir 

atnaujintos 3 

bendradarbiavimo 

sutartys, su 

socialiniais partneriais 

suderintas bendrai 

organizuojamų 

edukacinių 

uţsiėmimų, plėtojant 

bendrąsias 

kompetencijas, planas. 

Pasiektas maksimalus laukiamas 

rezultatas – 
 Sudarytos 2 partnerystės sutartys 

su institucijomis dėl prevencinės 

veiklos vykdymo ir įstaigos 

veiklospatrauklumo bei parengtos 

prevencinės veiklos programos: 
-„Aš saugi, saugūs ir mano 

vaikai“ su Dienos centrų ir 

socialinės rizikos šeimų vaikais; 
-Prevencinė veikla su vaikais, 

kuriems skirta minimali ir 

vidutinė prieţiūra su Kauno 

apskrities vyriausiuoju policijos 

komisariatu. 

 

 
Sudarytos 3 

partnerystės ir 

atnaujintos 4 

bendradarbiavimo 

sutartys, ne maţiau 10 

proc. Centro mokinių 

lankosi socialinių 

partnerių vykdomose 

edukacinėse 

programose ir plėtoja 

bendrąsias 

kompetencijas. 

  

 

 
Įdiegta uţsiėmimų 

lankomumo gerinimo 

programa; ne maţiau  
3 % pagerėjęs 

uţsiėmimų 

Pasiektas maksimalus laukiamas 

rezultatas – užsiėmimų lankomumas 

pagerėjo 4,8%: 
 Įgyvendinta uţsiėmimų 

lankomumo gerinimo programa. 
 Vienam mokiniui tenkantis 

praleistų valandų skaičius 

sumaţėjo 0,9 val. 

 

 

 
Įgyvendinta 

uţsiėmimų 

lankomumo gerinimo 

programa; ne maţiau 

5 % pagerėjęs 
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lankomumas. 
 

uţsiėmimų 

lankomumas. 

Komentaras:  

2018 metų I tikslo veiklos rezultatų įgyvendinimo laipsnis – viršytas maksimalus, nes 

keturiųnumatytų veiklos kriterijų įgyvendinimas 24% viršija maksimalius laukiamus rezultatus, kiti du 

įgyvendinti maksimaliai. 

Centro vadovai ir būrelių/studijų mokytojai aktyviai dalyvavo įvairiuose miesto, šalies ir 

tarptautiniuose kursuose, seminaruose, mokymuose, treniruočių stovyklose, edukacinėse programose. 

Kiekvienas mokytojas pasinaudojo sudarytomis sąlygomis dalyvauti ne maţiau 1-2 kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje ugdymo(si) proceso organizavimo, įgyvendinimo, šiuolaikiškos uţsiėmimų vadybos aspektu. Savo 

kompetencijas tobulino 1031 val. (vidutiniškai vienas mokytojas 2017-2018 m. m. tobulino kompetencijas 

32,2 val.), kitiems mokytojams organizavo kvalifikacines programas 214 val., sėkmingai vykdė neformaliojo 

vaikų švietimo individualiose programose numatytas atviras veiklas. 66% mokytojų dalijosi gerąja patirtimi, 

skaitė pranešimus miesto, šalies ir tarptautiniuose seminaruose, konferencijose.  

Sudarytos 3 partnerystės ir atnaujintos 4 bendradarbiavimo sutartys, apie 12 %. Centro mokinių 

lankėsi socialinių partnerių vykdomose edukacinėse programose ir plėtojo bendrąsias kompetencijas. 

Plėtojant bendradarbiavimo ryšius ir mokytojų profesionalumą, bendradarbiavimo kultūrą ir 

partnerystę su kolegomis, lavinant visapusiškus mokinių kūrybinius gebėjimus, orientuotus į vaiko sėkmę, 

2017-2018 m.m. 31% daugiau uţsiėmimų vyko netradicinėseaplinkose (pleneruose, muziejuose, parodose, 

studijose, edukacinėse erdvėse). 

Vasara buvo organizuota 7 stovyklos, kuriose uţimta per 200 per 200 miesto, respublikos ir 

tarptautinio jaunimo. Organizuoti nemokami uţsiėmimai vaikams birţelio-liepos mėn., kuriuose dalyvavo 

virš 260 vaikų. 

Tikslas      Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas 

rezultatas 
2. Plėtojant 

ugdymo proceso 

modernizavimą, 

sudaryti palankias 

sąlygas mokinių 

sėkmingai 

asmenybės ūgties 

raidai. 
 

 

 

 

 

 

 
 Modernizuotos 2 

darbo vietos. 
 
 5% atnaujinta 

IKT bei kitos 

techninės 

priemonės 

ugdymo procesui 

gerinti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršytas maksimalus laukiamas 

rezultatas (+5%) – 57% atnaujinta 

vaizdo - garso, spausdinimo ir kita 

techninė įranga negu planuota: 
 Modernizuotos 4 ugdymui skirtos 

patalpos. 
 
 11% atnaujintos IKT ir kitos 

techninės priemonės kabinetuose ir 

uţsiėmimų patalpose. 
 Rekonstruotas kompiuterinis 

tinklas, įdiegtas šviesolaidinis 

internetas. 
 Foto ir vaizdo kamerų įsigijimas 

medijųkrypties programoms 

įgyvendinti. 
 Modernizuota įranga: įsigyti 23D 

spausdintuvai, 1 spalvinis 

daugiafunkcis kopijuoklis, 

projektorius, garso kolinėlė su 

valdymo pultu. 
 Įsigyta lazerinė pjaustyklė techninės 

kūrybos mokinių kompetencijoms 

tobulinti. 
 Įrengta moderni studija medijų 

krypties mokinių kompetencijoms 

tobulinti. 
 Įsigyta 3 eilių mobili trasa su ratų 

skaičiavimo programa. 
 86% mokytojų uţsiėmimuose 

daţnai naudoja Centre esančias 

 

 

 

 
 Modernizuotos 3 

darbo vietos. 
 

 7% atnaujintos 

IKT ir kitos 

techninės 

priemonės 

kabinetuose ir 

uţsiėmimų 

patalpose. 
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 Ne maţiau 80% 

mokytojų 

uţsiėmimuose 

daţnai naudoja 

Centre esančias 

informacines 

technologijas ir 

kitas modernias 

technines ugdymo 

priemones. 
 

informacines technologijas ir kitas 

modernias technines ugdymo 

priemones. 
 

 

 

 

 

 

 
 Įsigytas mikroautobusas atnaujinant 

turimas transporto priemones. 

 
 Ne maţiau 85% 

mokytojų 

uţsiėmimuose 

daţnai naudoja 

Centre esančias 

informacines 

technologijas ir 

kitas modernias 

technines 

ugdymo 

priemones. 
 

 

 Ne maţiau 75% 

mokytojų tobulina 

modernios ugdymosi 

aplinkos kūrimo 

kompetencijas. 

 82% mokytojų tobulino modernios 

ugdymosi aplinkos kūrimo 

kompetencijas. 

Ne maţiau 80% 

mokytojų tobulina 

modernios 

ugdymosi aplinkos 

kūrimo 

kompetencijas. 

  

 

 

 
 90% atliktas 

pastato fasadų 

remontas. 
 
 10% turtinamas 

inventorius nuo 

turimo 

inventoriaus. 
 
 5% atnaujintas 

Centro interjeras. 
 

 
 Renovuota 1 

patalpa. 
 

 

 

 

Pasiektasmaksimalus laukiamas 

rezultatas – 5% daugiau atnaujintas 

interjeras ir 1% inventorius, renovuota 

200% patalpų nuo planuotų renovuoti: 
 Atliktas pastato fasadųtvarkybos 

darbų, suderinto su teisės 

aktais,projekto parengimas. 
 

 16% turtinamas inventorius nuo 

turimo inventoriaus. 
 

 

 
 15% atnaujintas interjeras Centre: 

įsigyti ergonomiški baldai 3  

uţsiėmimų patalpose. 
 

 Atliktas 2 pagalbinių patalpų 

remontas. 
 Atlikti einamieji patalpų remonto 

darbai. 
 Atliktos viešųjų pirkimų procedūros 

dėl prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimo. 

 

 

 

 
 100% atliktas 

pastato fasadų 

remontas. 
 

 15% turtinamas 

inventorius nuo 

turimo 

inventoriaus. 
 

 10% atnaujintas 

interjeras Centre. 
 

 
 Renovuota ne 

maţiau 1 

patalpa. 
 

 

 

 

Komentaras:  
2018 metų II tikslo veiklos rezultatų įgyvendinimo laipsnis – viršytas maksimalus, nes vienas 

numatytas veiklos kriterijus įgyvendintas 105 % pagal maksimalius laukiamus rezultatus, kitas 

įgyvendintas maksimaliai. 

Įgyvendinus projektą „Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo 

neformalaus ugdymo galimybes“ iš ES lėšų (gauta 41 059,00€) Centras įsigijo naujų inovatyvių ugdymosi 

priemonių (lazerinę pjaustyklę, du 3D spausdintuvus, 11 nešiojamų kompiuterių, garso kolonėlę su valdymo 

pultu, 1 projektorių) mokinių eksperimentinės veiklos plėtrai,  atnaujino baldus 3 uţsiėmimų patalpose, 

įrengė šiuolaikišką modernią studiją techninės kūrybos ir medijų krypčių mokinių kompetencijų tobulinimui, 

motyvacijos renkantis būsimas profesijas didinimui.  

Siekiant suţadinti vaikų smalsumą atrasti, eksperimentuoti, kelti probleminius klausimus ir ieškoti 

sprendimo būdų Centras įsigijo 3 eilių mobilią trasą su ratų skaičiavimo programa. 
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Buvome suplanavę paruošti suderintą teisės aktaispastato fasadų remonto projektą ir atlikti remontą, 

tačiau dėl viešųjų pirkimų konkursą laimėjusio rangovo uţsitęsusio projekto parengimo darbai nebuvo 

pradėti. 

2018 m. išryškėjo, kad edukacinių erdvių kūrimas, atnaujinimas ir modernizavimas yra ypač 

reikšminga sritis, turinti įtakos mokinių ugdymui (si), mokytojų ir mokinių bendravimo santykiams. Šis 

procesas yra tęstinis. Ugdymąsi skatinančių aplinkų kūrimą ir tobulinimą numatyta vykdyti 2019 metų 

veiklos plano priemonėse. 

 

2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Įstaigoje platusis įsivertinimas vykdomas kas dveji metai, todėl vadovautasi 2017 metų II 

pusmetyje Centre atliktu plačiojo įstaigos įsivertinimo rezultatais, siekiant ugdymo turinio 

planavimo kokybės, ir atlikta Centro veiklos įsivertinimo analize. Aukščiausi ir ţemiausi įverčiai 

pagal sritis ir temas: 

1. Kultūra (įvertis 3,3): 

1.4.1. Vertybės, elgesio normos, tradicijos ir bendruomenės santykiai (įvertis 3.4). 

1.3.1. Informacijos apie įstaigos veiklą sklaida (kokybės įvertis 3,2). 

2. Ugdymas(is) ir ugdytiniai (įvertis 3,3):  

2.1.4. Ugdymo planas (įvertis 3,8). 

2.1.1. Ugdymo formos.Ugdytinių kaita (įvertis 3,2). 

2.2.3. Ugdymo aplinka (įvertis 3,0). Aplinkos tinkamumas, estetika neformalaus švietimo 

programos įgyvendinimui.  

3. Pažanga ir pasiekimai (įvertis 3,6):  

3.2.1. Pasiekimai tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose (įvertis 3,9). 

3.1.2. Ugdytinių paţanga.Ugdytinių paţangos analizė ir ugdytinių refleksija(įvertis 3,4). 

4. Mokyklos valdymas (įvertis 3,2):  

4.2.1. Vadovavimo principai, lyderystė (įvertis 3,8). 

4.2.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas (kokybės įvertis 3,1).  

4.2.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir prioritetai (kokybės įvertis 2,8). 

 

Nurodytų šaltinių analizė leidţia išskirti: 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai 

1.4.1. Vertybės, elgesio normos, 

tradicijos ir bendruomenės 

santykiai ( įvertis 3,4). 

1.3.1. Informacijos apie įstaigos 

veiklą sklaida (įvertis 3,2). 

1.3.1. Informacijos apie įstaigos 

veiklą sklaida (kokybės įvertis 3,2). 

2.1.4. Ugdymo planas (įvertis 

3,8). 

 

2.2.3. Ugdymo aplinka (įvertis 3,0). 

Aplinkos tinkamumas, estetika 

neformalaus  švietimo programos 

įgyvendinimui.  

4.2.2. Personalo komplektavimas ir 

darbo organizavimas.   

Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai ir prioritetai. 

(įvertis 2,83). 
3.2.1. Pasiekimai 

tarptautiniuose, respublikiniuose 

ir miesto renginiuose (kokybės 

įvertis 3,9). 

3.1.2. Ugdytinių paţanga 

 (įvertis 3,4). Ugdytinių paţangos 

analizė ir ugdytinių refleksija.  

 

4.2.1. Vadovavimo principai, 

lyderystė (įvertis 3,5). 

4.2.2. Personalo komplektavimas ir 

darbo organizavimas (įvertis 2,83).        
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 Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai ir prioritetai. 

Sąlygų tobulinti kvalifikaciją 

sudarymas. 

4.3.1. Lėšų valdymas (kokybės 

įvertis 3,5). 
 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

2017 metais naudodamiesi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 

6 d. Nr. T-598 ,,Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos 

aprašu“, analizavome ugdymo proceso organizavimą ir kokybę.  

 

Tirta tema ir 

gautas 

įvertinimas 

Tirtas rodiklis ir 

gautas įvertinimas 
Išvados 

Privalumai Trūkumai 

1.3. Viešieji 

ryšiai (kokybės 

įvertis 3,3). 

1.3.1. Informacijos 

apie įstaigos veiklą 

sklaida (kokybės 

įvertis 3,2). 

Sklaidos apie įstaigos veiklą 

formos ir jų veiksmingumas. 

Centre veikia interneto svetainės 

www.mtkc.lt, www.kadras.lt, 

www.avangardas.lt, kuriose 

nuolatos patalpinama informacija 

apie organizuojamus renginius, 

viešinami mokinių kūrybiniai 

darbai, pateikiami rezultatai apie 

mokinių ir studijų bei būrelių 

pasiekimus. Sudarytos sąlygos 

vaikams ir tėvams susipaţinti su 

informacija ir dalyvauti 

tobulinant ugdymo(si) 

kokybę.Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kitomis 

organizacijomis ir ugdymo 

įstaigomis, Centro organizuojami 

miesto, respublikiniai ir 

tarptautiniai konkursai, 

festivaliai, parodos, renginiai 

skleidţia informaciją apie veiklų 

įvairovę, administracijos bei 

būrelių ir studijų vadovų 

kompetenciją. Šios sklaidos 

formos svarbios Centro 

ţinomumui, ugdymo veiklos 

įvertinimui. 

Vykdant apklausą paaiškėjo, kad  

trūksta informacijos apie Centro 

veiklą įvairiose ţiniasklaidos 

priemonėse, socialiniuose 

tinkluose, apie veiklas neţino 

visuomenės nariai, 

nedalyvaujantis Centro veikloje.  

Tai maţina Centrą lankančių 

savivertę, nes jų pasiekimai ir 

veikla maţai ţinoma. 48 proc. 

tėvų ir 52 proc. vaikų pageidavo, 

kad informacija apie būrelių 

veiklą mokiniams arba jų 

tėveliams būtų siunčiama el. 

paštu,aktyvesnisbendruomenės 

bendradarbiavimas virtualioje 

erdvėje, panaudojant internetinės 

svetainės galimybes tėvų 

konsultavimui ir visuomenės 

informavimui. 

4.2.Vadovavimo 

stilius (kokybės 

įvertis 3,0). 

4.2.2. Personalo 

komplektavimas ir 

darbo organizavimas 

(kokybės įvertis 2,8). 

Centro vadovai iniciuodami 

pokyčius išklauso įvairias 

nuomones, darbuotojų pareigos 

ir darbo krūvis įstaigoje 

Apklausos metu paaiškėjo 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai – 

darbuotojai 

http://www.mtkc.lt/
http://www.kadras.lt/
http://www.avangardas.lt/
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paskirstomas atsiţvelgiant į 

darbuotojo poreikius ir Centro 

galimybes. Centre skatinamas 

dalijimasis gerąja patirtimi, 

iniciatyvos, kolegiška pagalba, 

personalo patirties 

panaudojimas. Komandinio 

darbo skatinimas. Pradedančiųjų 

dirbti globa. 

pageidavoorganizuoti daugiau 

kvalifikacinių seminarųįstaigoje. 

Centre veikiantis komandinis 

darbas, pokyčių inicijavimas ir 

įgyvendinimas nepakankamai 

efektyvus. 

 

 

Siūlymai:  

1. Plačiau išnaudoti informacines komunikacines priemones, ţiniasklaidą, socialinius 

tinklus, kad apie Centrą suţinotų visuomenės nariai, nedalyvaujantis Centro veikloje. Organizuojant 

renginius praplėsti jų veiklas įtraukiant edukacijas, ekskursijas ar kitus patrauklius uţsiėmimus, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Tuo būdu skatinti bei įtraukti daugiau dalyvių. 

2.  Veiklos kokybės įsivertinimo grupė rekomenduoja perţiūrėti darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimą ir poreikius, komandinio darbo, pokyčių inicijavimo ir įgyvendinimo 

galimybes. 

Priimtas siūlymas dėl veiklos kokybės gerinimo – tobulinti ugdymo(si) nuostatas ir būdus: 

 parenkant uţduotis ir jas diferencijuojant atsiţvelgti į kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę; 

 stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ieškant naujų formų. 

 uţsiėmimuose taikyti įvairias veiklos formas, skatinančias mokinius bendradarbiauti, dirbti 

grupėse, gabius mokinius – teikti pagalbą silpnesniems. 

 

2.5. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados 

 

2015-02-26 iki 2015-04-08 Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė atliko vidaus kontrolės auditą. Audito išvadoje Nr. 21-6-

10 pateikta išvada, kad Centro vidaus kontrolė gera.   

 

III SKYRIUS 

 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Centro veiklos planas 2019 metams atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 

metų, Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano nuostatas, strateginius 

tikslus ir prioritetus,2019 metų Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

rekomendacijas dėl veiklos prioritetų 2018-2019 m. m. bei Kauno moksleivių techninės kūrybos 

centro (MTKC) 2019-2021 m. strateginio plano nuostatas ir nusako 2019 metų veiklos prioritetus, 

tikslus, apibrėţia veiklos rezultatus. 

Įgyvendinat 2019 m. veiklos planą bus telkiami mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir kiti 

bendruomenės nariai, kurių vertybės, jų siekimo būdai ir kriterijai bus derinami tarpusavyje, 

aptariami laukiami rezultatai bei sutartinių tikslų pasiekimo būdai. 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams I strateginį tikslą „Tobulinti 

ugdomosios veiklos planavimą ir kokybišką įgyvendinimą per mokinių saviraiškos poreikius, 

siekiant tapti STEAM krypties neformaliojo švietimo mokykla“, 2019 metais sieksime aukštesnės 
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ugdymo(si) kokybės plėtojant ir efektyvinant STEAM krypties veiklas bei taikant inovacijas kuo 

didesniam ugdytinių srautui. Šis metinis tikslas pagrįstas atliktu tyrimu „Keletas klausimų apie 

tavo laisvalaikį“, siekiant išsiaiškinti mokinių saviraiškos poreikius, taip pat plačiojo ir giluminio 

įsivertinimo išvadomis, vykdomos ugdomosios veiklos prieţiūra, praėjusių metų veiklos 

savianalizės išvadomis, situacijos analizėje aptartais ryškiausiais pokyčiais bei planuojamų įstaigai 

skirtų lėšų panaudojimu. Pastebėta, kad 78% būrelių/studijų mokinių prioritetus teikia veiklai, kuri 

vykdoma inovatyviais ugdymo metodais bei įvairiomis netradicinėmis ugdymo formomis. 86% 

mokinių ir 59% tėvelių labai gerai vertina veiklas ne tik uţsiėmimuose, bet ir netradicinėse erdvėse. 

Kadangi Centras turi savitą mokinių laisvalaikio uţimtumo kryptį, orientuotą į įvairias inţinerijos 

sritis, bus tobulinamos metodinės medţiagos ir ugdymo(si) priemonės, ieškoma inovatyvių ir 

šiuolaikinių inţinerijos pateikimo būdų. Taip sudaromos galimybės plėtotis drąsios, verslios, 

inovatyviai mąstančios ir kuriančios asmenybės augimui. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojama 

darbuotojų darbo uţmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos biudţeto lėšos, NVŠ tikslinės lėšos, 

3500,00 € įstaigos pajamų lėšų. Atskiroms veikloms organizuoti bus ieškoma papildomų lėšų iš 

rėmėjų, socialinių partnerių. Tikimasi gauti apie 8 000,00€ papildomų lėšų. Įgyvendinus šias 

priemones mokiniai įgytų kompetencijas tapti sąmoninga asmenybe, gebančia atsakingai ir 

kūrybingai spęsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios 

aplinkos.  

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams II strateginį tikslą „Didinti 

įstaigos patrauklumą, siekiant savito, kryptingo (mokykla-mokslas-verslas) įvaizdžio kūrimo“, 2019 

metais sieksime formuoti patrauklios, savitos, kryptingos (mokykla-mokslas-verslas) įstaigos 

įvaizdį. Šis metinis tikslas pagrįstas atliktu plačiojo ir giluminio įsivertinimo išvadomis, mokytojų, 

mokinių ir jų tėvelių apklausa. Respondentai išskyrė nepakankamą informacijos apie savitos, 

kryptingos (mokykla-mokslas-verslas) Centro veiklos sklaidą visuomenėje, o tai maţina ne tik 

įstaigos veiklos, bet ir Centrą lankančių ugdytinių savivertę ir jų pasiekimų ţinomumą. Kuriant 

patrauklios įstaigos įvaizdį, suaktyvinsime bendruomenės bendradarbiavimą virtualioje erdvėje, 

panaudosime internetinės svetainės galimybes tėvų konsultavimui ir visuomenės informavimui, 

nuolat pateiksime išsamią informaciją apie Centro veiklą socialiniuose tinkluose, kur bendruomenės 

nariai greitai ir tiksliai galės dalintis bei keistis naujausiomis ţiniomis, dokumentais, nuotraukomis. 

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma racionaliai panaudoti 3 500,00 € įstaigos lėšų informacinėms 

kompiuterinėms technologijoms atnaujinti, svetainės prieţiūrai. Sėkmės kriterijai ir numatytos 

priemonės leis sėkmingai formuoti savitą Centro įvaizdį ir ţinomumą kuo didesniam lankytojų 

srautui. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams III strateginį tikslą „Plėtoti, 

kurti ir turtinti edukacines aplinkas, racionaliai ir efektyviai naudojant Centro finansus“, 2019 

metais sieksime pagerinti ugdymo(si) sąlygas, įrengiant šiuolaikiškas, motyvuojančias Centro 

edukacines erdves, skirtas mokinių mokslinei tyriminei veiklai, racionaliai panaudojant 

savivaldybės biudţeto ir įstaigos lėšas. Pagal Geros mokyklos koncepciją inovatyvios edukacinės 

ugdymo(si) aplinkos tiesiogiai įtakoja mokinių motyvaciją, uţsiėmimų lankymą, todėl bus tęsiami 

Centro pastato būklės gerinimo ir mokinių ugdymo(si) bei darbuotojų darbo sąlygų optimizavimo 

darbai. Priklausomai nuo turimų finansavimo šaltinių numatoma suremontuoti 2 ugdymo(si) 

patalpas skiriant 5000,00 € Centro spec. lėšų. Naujas idėjas mokytojai ir ugdytiniai drąsiau išbandys 

dirbdami saugiose ir kūrybiškose aplinkose, motyvuojančiose kurti, eksperimentuoti ir atrasti. 

Kompiuterinės technikos ir kitų mokymo priemonių atnaujinimui bei inventoriaus įsigijimui 

numatome skirti 3 500,00 € įstaigos pajamų lėšų. Trečiojo tikslo įgyvendinimui, racionaliai 

naudojant energetinius resursus ir įstaigai skirtus asignavimus, komunalinėms paslaugoms skirsime 

3 700,00 € įstaigos pajamų ir 20 500,00 € biudţeto lėšų. Šio tikslo uţdaviniai yra sprendţiami 
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kompleksiškai kiekvienais metais atsiţvelgiant į esamą finansavimą ir tais metais iškilusius Centro 

pastatų, patalpų, darbo saugos bei ugdomosios veiklos poreikius. 

Įgyvendinat 2019 m. veiklos planąbus įtraukiami visi Centro bendruomenės nariai, kurių 

vertybės, jų siekimo būdai ir kriterijai bus derinami tarpusavyje, aptariami laukiami rezultatai bei 

sutartinių tikslų pasiekimo būdai. 

Centro veikla konkretizuojama ir detalizuojama įstaigos mėnesio veiklos planuose. 

Realizuojant Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programą, 2019 metais 

planuojami tokie finansavimo šaltiniai išskirtiems veiklos tikslams pasiekti:  

1. Savivaldybės biudţeto lėšos – 650000,00 €. 

2. Įstaigos pajamų lėšos – 52000,00 €: 

 NVŠ lėšos –19000,00 €. 

 tėvų įnašai uţ suteiktas paslaugas – 12 500,00 €. 

 kitos paslaugos (transporto, spausdinimo ir kt.) – 20500,00 €. 

3. Gyventojų 2 % paramos ir labdaros lėšos – 1000,00 €. 

4. Projektų lėšos – 4000,00 €. 

5. Trumpalaikė nuoma – 900,00 €. 

 

IV SKYRIUS 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas – uţtikrinti ugdymo turinio įgyvendinimo kokybę, plėtojant ir efektyvinant 

STEAM krypties veiklas bei taikant inovacijas kuo didesniam ugdytinių srautui. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendinamų neformaliojo 

švietimo programų skaičius. 

Vykdoma 15 STEAM neformaliojo 

švietimo programų. 

Vykdoma 16 STEAM neformaliojo 

švietimo programų. 

Dalyvaujančių neformaliojo 

švietimo programose vaikų 

skaičius. 

Įstaigoje vykdomose STEAM 

neformaliojo švietimo programose 

dalyvauja 540 vaikų. 

Įstaigoje vykdomose STEAM 

neformaliojo švietimo programose 

dalyvauja 545 vaikai. 

Gaunančių neformaliojo 

švietimo finansavimą mokinių 

dalis. 

Centre gauna neformaliojo švietimo 

finansavimą iki 58 % mokinių. 

Centre gauna neformaliojo švietimo 

finansavimą 59 % mokinių. 

Programų, įgyvendinamų 

bendrojo ugdymo mokyklose, 

dalis. 

Bendrojo ugdymo mokyklose 

įgyvendinama 30 % Centro 

neformaliojo švietimo programų. 

Bendrojo ugdymo mokyklose 

įgyvendinama 32 % Centro 

neformaliojo švietimo programų. 

Vienam mokytojui tenkančių 

mokinių skaičiaus dalis. 

Vienam mokytojui tenka vidutiniškai 

18 mokinių. 

Vienam mokytojui tenka vidutiniškai 

19 mokinių. 

Edukacinių programų skaičius. Vykdoma 14 edukacinių programų 

Centro patalpose pirmoje dienos 

pusėje. 

Vykdoma 15 edukacinių programų 

Centro patalpose pirmoje dienos 

pusėje. 

Dalyvaujančių edukacinėse 

programose mokinių skaičius. 

Pirmoje dienos pusėje Centro 

patalpose uţimta iki 200 mokinių. 

Pirmoje dienos pusėje Centro 

patalpose uţimta iki 210 mokinių. 

Bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius. 

Sudarytos 2 bendradarbiavimo  

sutartys atnaujinant ugdymo turinį. 

Sudarytos 3 bendradarbiavimo  

sutartys atnaujinant ugdymo turinį. 

Renginiuose dalyvaujančių 

tėvų dalis nuo bendro mokinių 

tėvų skaičiaus. 

Uţsiėmimuose, renginiuose dalyvauja 

20 % ugdytinių tėvų. 

Uţsiėmimuose, renginiuose dalyvauja  

22 % ugdytinių tėvų. 

Sutartis nutraukiančių mokinių Sutartis nutraukiančių mokinių Sutartis nutraukiančių mokinių 
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procentas. skaičiaus maţėjimas iki 35 %. skaičiaus maţėjimas iki 32 %. 

Mokinių, tęsiančių ugdymą 

kitais metais Centro 

programose, procentas. 

Mokinių, tęsiančių ugdymą kitais 

metais Centro programose skaičiaus 

didėjimas iki 65 %. 

Mokinių, tęsiančių ugdymą kitais 

metais Centro programose skaičiaus 

didėjimas iki 68 %. 

Uţsiėmimų lankomumo 

procentas. 

Mokinių lankomumas uţsiėmimuose 

siekia 75 %. 

Mokinių lankomumas uţsiėmimuose 

siekia 78 %. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 
Socialiniai 

partneriai 
Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pasta- 

bos 

1.  

Įgyvendinti 15 STEAM 

neformaliojo švietimo 

programų, ugdančių 

kūrybišką, verslią ir 

inovatyviai mąstančią 

asmenybę. 

Pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis), 

metodininkai 

 2019-01 
 

Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

2.  

Parengti 2 naujas 

STEAMneformaliojo vaikų 

švietimo programas, 

motyvuojančias kurti, 

eksperimentuoti, atrasti ir 

pateikti akreditacijai. 

Pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis), 

metodininkai 

 2019-01 
 

Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

3.  

Parengti ir vykdyti projektą 

„Paauglių kultūrinio ugdymo 

programa „Gyvenimas kaip 

kinas“, formuojantį mokinių 

vertybines kompetencijas 

(empatiją, pagarbą, 

atsakingumą ir kt.). 

Direktorė  

L.Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. 

Zaksaitė,medij

os skyriaus 

vedėjas 

I. Kuzminas 

 2019-01/06 
 

 

8170,00€ 

Lietuvos 

kultūros 

tarybos lėšos, 

vadovai, darbo 

grupės,metodi

ninkai. 

 

4.  

Organizuoti 4 edukacines 

kūrybines dirbtuves,  
2 viktorinas, 2 varţybas su 

būrelių/studijų nariais, jų 

tėveliais bei Centro 

mokytojais. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė,  

pav. ugdymui  

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis), 

metodininkai 

KJŢC 2019-05/12 Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

5.  

Mokytojų tarybos posėdţiai: 
 Geros (šiuolaikinės) 

mokyklos link. 
 2019 m. veiklos tikslai ir 

uţdaviniai, siekiant 

tobulinti silpnąsias 

įstaigos veiklos kryptis. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 

 

 
2019-05 

 
2019-09 

MT, Centro 

vadovai, VA 

darbo grupė.  

 

6.  

Organizuoti edukacinius 

uţsiėmimus vasaros metu 

Kauno miesto ir rajono 

mokiniams sudarant 

pasirinkimo galimybę 

būsimiems ugdytiniams 

susipaţinti su Centro veikla. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 
metodininkai 

 2019-06 
 

 

 

 

200,00€ spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

7.  

Atlikti Centro būrelių/ 

studijų mokytojų veiklos 

įsivertinimą ir savianalizę. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 2019-06 
 

Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

8.  
Parengti 2019-2020 mokslo 

metų ugdymo plano 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

 2019-06 
 

Centro 

vadovai, 

metodininkai. 

 



 24 

projektą. D. Zaksaitė 

9.  

Pirmoje dienos pusėje 

organizuoti STEAM 

edukacines veiklas per 

patyriminį ugdymą miesto, 

rajono ugdytiniams, 

visuomenei Centro 

patalpose, puoselėjant 

organizacijos kultūrą. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

Kauno miesto 

ir rajono 

ugdymo 

įstaigos 

Iki 
2019-12 

400,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, darbo 

grupės, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai 

 

10.  

Organizuoti metodinių 

grupių posėdţius (1 kartą per 

3 mėnesius), pasitarimus 

mokinių uţsiėmimų 

lankomumo gerinimui. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 
(pagal kuruoja-

mas sritis), 
metodininkai 

 Iki 
2019-12 

Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

darbo grupė.  

 

11.  

Teikti konsultacijas ir teikti 

reikiamą dalykinę, metodinę 

pagalbą jauniems ar naujai 

pradėjusiems dirbti 

mokytojams. 

Direktorė  

L.Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 Iki 
2019-12 

Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

darbo grupė.  

 

12.  

Centro mokytojamsir 

darbuotojamsįstaigoje 

organizuoti  2 

kvalifikacinius seminarus 

tobulinant bendruomenės 

tarpusavio santykių, 

profesines kompetencijas. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 Iki 
2019-12 

 

100,00 € 

Centro spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

13.  

Sudaryti 2 partnerystės 

sutartis su miesto švietimo ir 

kultūros įstaigomisplėtojant 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, Centro 

veiklos sklaidą. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė 

 

Kauno miesto 

ir rajono 

ugdymo 

įstaigos, 

kolegijos 

Iki 
2019-12 

 

 

 

 

Centro vadovai,  

metodininkai 
 

14.  

Sukurti motyvuojančias kurti, 

eksperimentuoti ir atrasti 

netradicines ugdymosi 

aplinkas (pravesti ne maţiau 

kaip 2 uţsiėmimusmokiniams 

netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, verslo įmonėse, 

studijose, kitose edukacinėse 

erdvėse) lavinant drąsios, 

mąstančios ir kuriančios 

asmenybės visapusiškus 

kūrybinius gebėjimus. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis) 

Lietuvos 

muziejai, 

bibliotekos, 

įmonės 

Iki 
2019-12 

Centro vadovai, 

metodininkai ir 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

15.  

Organizuoti edukacines-

paţintines išvykas, 

ekskursijas Centro 

mokiniams, ugdančias 

paţinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, verslumo 

kompetencijas. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių 

vedėjai(pagal 

kuruoja-mas 

sritis), 

metodininkai 

 Iki 
2019-12 

500,00€ spec. 

lėšos, tėvų 

lėšos, CT, 

metodininkai 

ir būrelių/ 

studijų 

mokytojai. 

 

16.  

Tęsti ir plėtoti gabių ir 

talentingų vaikų išryškinimo  

programą organizuojant 

dalykines olimpiadas: 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

techninio 

LMNŠC, 

Kauno miesto 

ugdymo 

įstaigos 

Iki 
2019-12 

10 000,00 € 

biudţeto lėšos, 

Centro 

vadovai, darbo 

grupės,  
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uţduočių spausdinimas ir 

dauginimas, aprūpinimas 

priemonėmis ir 

medţiagomis, 

apdovanojimai. 

skyriaus 

vedėjas  

A. Šeinauskas, 

metodininkai, 

specialistai 

metodininkai. 

17.  

Kas 3 mėnesius techninės 

kūrybos ir medijų krypties 

skyrių mokinių personalinių 

ir būrelių/studijų kūrybinių 

darbų parodų eksponavimas 

Centre ir kitose miesto 

kultūrinėse erdvėse. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis), 

metodininkai 

Kauno miesto 

ugdymo 

įstaigos, 

Kauno PC 

„Akropolis“, 

KPKC, 

bibliotekos 

Iki 
2019-12 

500,00 € spec. 

lėšos, CT, 

Centro 

vadovai, darbo 

grupės,  

metodininkai 

ir būrelių/ 

studijų 

mokytojai. 

 

18.  

Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo modelio 

realizavimas naudojant IQES 

online Lietuva apklausos 

sistemą. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

skyrių vedėjai 

(pagal 

kuruojamas 

sritis) 

 Iki 
2019-12 

Centro vadovai, 

VA darbo  

grupė 

 

19.  

Transporto priemonių 

naudojimas Kauno miesto 

ugdymo įstaigų edukacinei, 

paţintinei, kultūrinei veiklai. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

techninio 

skyriaus vedėjas 

A. Šeinauskas, 

vairuotojai 

KPKC, 

ugdymo 

įstaigos 

Iki 
2019-12 

35 000,00 € 

biudţeto lėšos, 
15 000,00 

€spec. 

lėšos,Centro 

vadovai, 
vairuotojai 

 

 

2. Tikslas – formuoti patrauklios, savitos, kryptingos (mokykla-mokslas-verslas) 

įstaigos įvaizdį. 

 
Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bendruomenės narių skaičiaus 

dalis nuo visų narių 

Renginiuose dalyvauja 10 % daugiau 

bendruomenės narių.  

Renginiuose dalyvauja 12 % daugiau 

bendruomenės narių.  

Kūrybinių vasaros stovyklų 

mokiniams skaičius. 

Organizuota ir įvykdyta 4 kūrybinės 

vasaros stovyklos mokiniams.  

Organizuota ir įvykdyta 5 kūrybinės 

vasaros stovyklos mokiniams.  

Vasaros stovyklose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius. 

Organizuotose kūrybinėse vasaros 

stovyklose dalyvauja iki 60 mokinių. 

Organizuotose kūrybinėse vasaros 

stovyklose dalyvauja iki 70 mokinių. 

Centro veiklų reprezentacija 

per renginius ir projektus 

miesto visuomenei. 

Organizuota 3 % daugiau įvairių 

veiklų (konkursų, varţybų, viktorinų, 

ekskursijų ir t.t.)  Centro 

būrelių/studijų ugdytiniams, miesto, 

respublikos ir tarptautiniam jaunimui. 

Organizuota 4 % daugiau įvairių veiklų 

(konkursų, varţybų, viktorinų, 

ekskursijų ir t.t.)  Centro būrelių/studijų 

ugdytiniams, miesto, respublikos ir 

tarptautiniam jaunimui. 

Įvairiose įstaigos veiklose 

dalyvaujančių kitų įstaigų 

dalyvių skaičius nuo bendro 

dalyvių skaičiaus. 

 

Centro organizuojamose įvairiose 

veiklose dalyvauja 10 % daugiau kitų 

įstaigų mokinių. 

 

Centro organizuojamose įvairiose 

veiklose dalyvauja 12 % daugiau kitų 

įstaigų mokinių. 

 

Centro dalyvaujančių 

renginiuose mokinių skaičiaus 

dalis nuo bendro įstaigos 

mokinių skaičiaus. 

10 % daugiau mokinių atstovauja 

Centrui įvairiuose miesto, respublikos 

ir tarptautiniuose renginiuose 

stiprindami savivertę, socialumą. 

12 % mokinių atstovauja Centrui 

įvairiuose miesto, respublikos ir 

tarptautiniuose renginiuose stiprindami 

savivertę, socialumą. 

Respublikinių ir tarptautinių 

konkursų prizininkų skaičius 

Respublikinių ir tarptautinių konkursų 

prizininkais tampaiki 60 mokinių per 

Respublikinių ir tarptautinių konkursų 

prizininkais tampa 70 mokinių per 
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per mokslo metus. mokslo metus.  mokslo metus. 

Atnaujintų edukacinių aplinkų 

mokslo idėjoms populiarinti 

skaičius. 

Atnaujinta 1 Centro aplinka mokslo 

sklaidai ir mokyklų edukacijoms. 

Atnaujinta 1 Centro aplinka ir įsigyta 

šiuolaikiška įranga mokslo sklaidai, 

mokyklų edukacijoms. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 
Socialiniai 

partneriai 
Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Pasta- 

bos 

1.  

Sukurti naują internetinės 

svetainės puslapį ir 

atnaujinti Centro tinklalapio 

dizainą. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

IKT specialistas 

 Iki  
2019-01 

Centro vadovai ir 

IKT specialistas. 
 

2.  

Mokytojų tarybos posėdis 

„Tinkamo įstaigos įvaizdţio 

formavimas“. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 2019-03 Centro vadovai  

3.  

Organizuoti 3-5 kūrybines 

mokinių vasaros poilsio 

stovyklas „Pabūkime visi 

drauge“, kuriomis 

skatinama vaikų ir mokinių 

saviraiška, socialiniai 

įgūdţiai, asmeninės 

kompetencijos.  

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė,  

pav. ugdymui  

D. Zaksaitė,  

metodininkai 

KJŢC 2019-06 5 000,00 € tėvų 

lėšos, CT, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

4.  

Modernizuoti raketų 

modeliavimo uţsiėmimų 

patalpas,  pristatant 

didţiuosius atradimus bei 

šiuolaikines kosmoso 

naujoves. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-09 

3 000,00 € spec. 

lėšos,  

10 000,00 € 

biudţeto lėšos, 

Centro vadovai. 

 

5.  

Projekto „Gatvės ir 

asmenybės“ plėtra“: 
 viešinimas socialiniuose 

tinkluose; 
 naujo projekto kūrimas; 
 naujų filmų kūrimas. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 Iki 
2019-12 

Darbo grupės, 

metodininkai 
 

6.  

Organizuoti ir įgyvendinti 

tradicinius Centro renginius 

miesto, šalies ir 

tarptautiniam jaunimui, 

padedančius ugdyti 

iniciatyvias, atviras, 

kūrybiškas asmenybes: 
 XI tarptautinis jaunimo 

fotografijos konkursas 

„Jaunas ţmogus XXI 

amţiuje“. 
 Kauno regiono mokyklų 

mokinių ţinių 

viktorinos-protmūšiai 

„Tai – įmanoma!“. 
 Respublikinių trasinių 

automodelių sporto 

varţybų „Lietuvos trasos 

2019“ I-asis etapas. 
 Kauno miesto mokyklų 

mokinių 

radioelektronikos 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių 

vedėjai(pagal 

kuruojamas sritis), 

metodininkai 

LMNŠC, 

KTK, KMSC, 

ŠJTC, LŠIM, 

J. Naujalio 

muzikos 

gimnazija 

 

Iki 
2019-12 

 

 

 

 

 
2019-

01/06 
 

 
2019-

01/12 
 

 
2019-02 

 

 

 
2019-03 

 

3 000,00 € 

biudţeto, 

5000,00 € spec. 

lėšos, CT,  darbo 

grupės, 

metodininkai ir 

būrelių/studijų 

mokytojai. 
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varţybos. 
 Lietuvos inercinės 

aviamodelių varţybos 

„Skrydis“. 
 Kauno miesto mokyklų 

1-4 klasių mokinių 

erdvinių objektų 

konkursas „Skraidantys 

objektai“. 
 Kauno miesto mokyklų 

5-8 klasių mokinių 

architektūrinių objektų 

konkursas „Pasiūlymas 

architektui“, skirtas 

Laikinosios sostinės 

100-mečiui. 
  Tarptautinis jaunųjų 

dizainerių konkursas. 
 Tarptautinis filmų 

konkursas „Mano kinas 

2019“. 
 Centro mokinių 

apdovanojimų renginys 

uţ metų pasiekimus ir 

iniciatyvumą Centro 

veikloje „Baltojo angelo 

dovanos“.  
 Respublikinis 

fotografijos konkursas 

„Krištolinis objektyvas“. 
 Respublikinis vaizdo 

klipų, reportaţų 

konkursas „Kadro 

nominacijos“. 

 

 
2019-04 

 

 
2019-04 

 

 

 

 
2019-04 

 

 

 

 

 

 
2019-04 

 
2019-10 

 

 
2019-12 

 

 

 

 

 
2019-12 

 

 
2019-12 

 

7.  

Kas ketvirtį atnaujinti 

Centro informacinius 

stendus. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

 Iki 
2019-12 

200,00 € spec. 

lėšos,  

metodininkai 

 

8.  

Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, 

dalyvaujant jų renginiuose. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė 

LMNŠC, 

KMSC, ŠJTC  
Iki 

2019-12 
500,00 € spec. 

lėšos,  Centro 

vadovai, 

metodininkai, 

būrelių/studijų 

mokytojai 

 

9.  

Tobulinti mokytojų ir 

įstaigos darbuotojų 

kompetencijas, kuriant 

STEAM laboratorijas, 

kursuose, seminaruose, 

mokymuose, edukacinėse-

metodinėse išvykose. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis) 

KPKC, UPC Iki 
2019-12 

900,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, CT, 

metodininkai ir 

būrelių/studijų 

mokytojai.  

 

10.  

Organizuoti edukacinius 

švietimo renginius miesto, 

šalies mokytojams ir 

visuomenei, siekiant savito, 

STEAM  krypties 

įvaizdţioformavimo: 
 Paskaitų ciklas „Ar aš 

ţinau?“ 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių 

vedėjai(pagal 

kuruoja-mas 

sritis), 

metodininkai 

KPKC,  

miesto 

ugdymo 

įstaigos. 

Iki 
2019-12 

 

 

 

 

 
 

1 000,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, darbo 

grupės, 

metodininkai ir 

būrelių/studijų 

mokytojai. 
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 Seminaras mokytojams 

„Diena MTKC“. 
 Seminaras technologijų 

ir pradinių klasių 

mokytojams „Inercinių 

lėktuvėlių gamyba“. 
 Foto katalogo „Jaunas 

ţmogus XXI amţiuje“ 

leidyba ir pristatymas. 
 Tarptautinio seminaro 

„Medijų taikymas 

ugdomajame procese“ 

organizavimas. 
 Katalogo „Krištolinis 

objektyvas“ leidyba ir 

pristatymas. 
 TV laidos interneto 

svetainėse  

www.kadras.lt ir  

www.avangardas.lt 
 TV reportaţų ruošimas 

apie renginius, jaunimo 

laisvalaikį, aktualijas, 

kultūrą. 

2019-

01/12 
2019-

01,03 
2019-02 

 

 

 
2019-05 

 

 
2019-06 

 

 

 
2019-12 

 

 
2019-12 

 

 

 
2019-12 

11.  

Aktyvus Centro ugdytinių 

dalyvavimas miesto, 

respublikos ir tarptautinėse 

veiklose (techninio sporto 

šakų varţybose, 

konkursuose, festivaliuose, 

parodose ir kituose 

renginiuose). 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių vedėjai 

(pagal kuruoja-

mas sritis), 

metodininkai  

KMSC, 

Lietuvos 

muziejai, 

LMNŠC, 

ŠJTC, LFS, 

Estijos KMS 

 

Iki 
2019-12 

2 000,00 € spec. 

lėšos, CT, Centro 

vadovai,  skyrių 

vedėjai,  

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

12.  

Organizuoti jubiliejinę 

medijų krypties skyriaus 

renginių savaitę. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

skyrių 

vedėjai(pagal 

kuruoja-mas 

sritis), 

metodininkai 

 2019- 
11, 12 

600,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai, 

metodininkai ir 

būrelių/studijų 

mokytojai. 

 

13.  

Pristatyti Centro veiklas 

miesto ugdymo įstaigų 

„Karjeros dienose“. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

metodininkai 

Miesto 

ugdymo 

įstaigos 

Iki 
2019-12 

 

Centro 

metodininkai. 
 

14.  

Dalyvauti VšĮ „Kaunas 

2022“ „Apskritų 

stalų“programos 

kuriamame projekte, 

skirtame Kauno miesto 

visuomenei. 

Direktorė  

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė,  

metodininkai 

VšĮ „Kaunas 

2022“ 
Iki 

2019-12 
 

Centro 

metodininkai. 
 

 

3. Tikslas – pagerinti ugdymo(si) sąlygas, įrengiant šiuolaikiškas, motyvuojančias 

Centro edukacines erdves, skirtas mokinių mokslinei tyriminei veiklai, racionaliai 

panaudojant savivaldybės biudţeto ir įstaigos lėšas. 

 

 

http://www.kadras.lt/
http://www.avangardas.lt/
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Inovatyvių ugdymo priemonių 

skaičius. 

Įsigytos 3 inovatyvios ugdymo 

priemonės uţsiėmimų patalpose 

siekiant didinti veiklos patrauklumą. 

Įsigytos 4 inovatyvios ugdymo 

priemonės uţsiėmimų patalpose 

siekiant didinti veiklos patrauklumą. 

Atnaujintų edukacinių 

aplinkųdalis nuo bendro pastato 

ploto. 

7 % atnaujinta edukacinių aplinkų nuo 

bendro pastato ploto. 

8 % atnaujinta edukacinių aplinkų 

nuo bendro pastato ploto. 

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus 

santykis. 

0,3 % įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus 

santykis 

0,29 % įstaigos ploto ir vaikų 

skaičiaus santykis 

Edukacinių aplinkų, kuriose bus  

atnaujintas inventorius, skaičius. 

Įsigyti ergonomiški baldai 2 

būrelių/studijų uţsiėmimų patalpoje. 

Įsigyti ergonomiški baldai 3 

būrelių/studijų uţsiėmimų patalpose. 

Įstaigos elektros instaliacijos ir 

STEAM laboratorijos projektų 

skaičius. 

Parengti 2 projektai.  Parengti ir įgyvendinti 2 projektai. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Atlikti raketų modeliavimo 

būrelio patalpų remontą. 
Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-06 

1000,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai ir 

darbininkai.  

 

2. Įvesti naują elektros 

instaliaciją pradinio 

techninio, raketų 

modeliavimo būrelių 

patalpose. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-06 

1000,00 

€biudţeto lėšos, 

CT, Centro 

vadovai 

 

3. Atlikti pradinio techninio 

modeliavimo būrelio 

patalpų remontą. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-09 

2000,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai ir 

darbininkai.  

 

4. Įsigyti ergonomiškus baldus 

2 būrelių/studijų  

uţsiėmimų patalpose. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-09 

3500,00 € spec. 

lėšos, CT, Centro 

vadovai.  

 

5. Atnaujinti lauko duris. Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-09 

100,00 € spec. 

lėšos, CT, Centro 

vadovai 

 

6. Parengti STEAM 

laboratorijos vizualinį 

projektą. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-09 

3 000,00 € 

biudţeto lėšos, 

CT, Centro 

vadovai 

 

7. Nuolat aprūpinti ir pagal 

poreikį  modernizuoti 

uţsiėmimų patalpas 

reikalingomis 

inovatyviomisugdymo(si) 

priemonėmis. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

pav. ugdymui 

D. Zaksaitė, 

IKT specialistas 

 Iki  

2019-12 

3 500,00 €, spec. 

lėšos, CT, Centro 

vadovai. 

 

8. Parengti įstaigos elektros 

instaliacijos projektą. 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-12 

1500,00€biudţeto 

lėšos, CT, Centro 

vadovai 

 

9.  Įsigyti naują autobusą 

atnaujinant turimas 

transporto priemones.  

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

tech. sk. vedėjas  

A. Šeinauskas 

 Iki 
2019-12 

150 

000,00€biudţeto 

lėšos, CT, Centro 

vadovai. 

 

10.  Paţymėti transporto Direktorė  Iki 100,00 € spec.  
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priemonių stovėjimo vietas 

Centro kieme. 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

2019-12 lėšos, Centro 

vadovai  ir 

darbininkai. 

11.  Atlikti viešųjų pirkimų 

procedūras dėl prekių, 

paslaugų ir darbų pirkimo. 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

 Iki 
2019-12 

Viešųjų pirkimų 

komisija.  
 

12.  Einamieji patalpų remonto 

darbai (perdaţyti įėjimo 

laiptus, atnaujinti 2 patalpų 

duris). 

Direktorė 

L. Vaitiekūnienė, 

dir. pav. ūkiui 

A. Ţėčienė 

 Iki 
2019-12 

300,00 € spec. 

lėšos, Centro 

vadovai  ir 

darbininkai. 

 

 
Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

3. Esant lėšų trūkumui nebus atnaujinti baldai, 

renovuotos ugdymo(si) patalpos. 
3.Mokytojai dirbs tose pačiose sąlygose, bus atliktas 

tik dalinis(einamas) kosmetinis patalpų renovavimas. 

 

V SKYRIUS 

 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Plano įgyvendinime tiesiogiai dalyvauja Centro savivaldos institucijos (Mokytojų taryba, 

Centro taryba), metodinės techninės kūrybos ir medijų krypčių, renginių organizavimo mokytojų 

grupės, administracija.  

Uţ plano įgyvendinimo prieţiūrą tiesiogiai atsakinga Centro direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui bei skyrių vedėjai pagal deleguotas funkcijas, ugdymo metu suformuotos 

darbo grupės ir atskiri, tiesioginę atsakomybę įgiję mokytojai. 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo 

forma  

Įvykdymo 

terminas 
Direktorė  
L. Vaitiekūnienė 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Veiklos ataskaita. 2019-03 

Centro tarybai  
 

Ataskaita apie NVŠ ir specialiųjų 

lėšų panaudojimą. 
2019-12 

 
Mokytojų tarybai 
 

Vaizdiniai pranešimai apie veiklos 

plano vykdymo rezultatus. 
2019-08, 12 

 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
D. Zaksaitė 

Direktoriui, 

administracinės tarybos 

posėdţiuose, Mokytojų 

tarybai 

Vaizdiniai ir ţodiniai pranešimai 

apie ugdymo proceso organizavimą, 

uţsiėmimo tobulinimo rezultatus, 

ugdomosios prieţiūros išvadas. 

2019-08, 12 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Ţėčienė 

Direktoriui, Centro  

tarybos posėdţiuose 
Ataskaitos apie edukacinių aplinkų 

gerinimą, mokomųjų priemonių 

fondo papildymą. 

2019-03, 08, 

12 
 

Ţodiniai pranešimai apie mokymo 

priemonių pirkimąugdymo procesui 

organizuoti. 

Kartą per 

mėnesį 

Skyrių vedėjai: 
I. Kuzminas, 
A. Šeinauskas 

Direktoriui, 

administracinės tarybos 

posėdţiuose 

Ataskaitos apie metinių veiklos 

tikslų ir uţdavinių vykdymą. 
2019-12, 03, 

06 

Metodininkės:  
D. Narkevičiūtė, 
L. Kazlauskienė, 
D. Mykolaitienė 

Direktoriui, 

administracijai, 

administracinės tarybos 

posėdţiuose 

Ţodiniai pranešimai apieįstaigos 

mėnesio renginių plano sudarymą ir 

vykdymą. 

Kartą per 

mėnesį 

Centro veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė 

Mokytojų tarybai, 

bendruomenei 
Vaizdinis pranešimas. 2019-11 
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Kiekvienas mokytojas Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, kuruojantiems 

skyrių vedėjams 

metodinėse grupėse  

Savianalizė. 2019-06 

Techninio personalo 

darbuotojai 
Direktoriui,  direktoriaus 

pavaduotojai ūkiui 

,,Pareiginės instrukcijos 

vykdymas“. 

Pasisakymai. 2019-02, 06, 

09 

Informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

specialistas 

Direktoriui ,,Pareiginių 

instrukcijų vykdymas“. 
Pasisakymai. 2019-02,10 

Centro taryba  Bendruomenės posėdyje  Vaizdinis pranešimas „Veiklos tikslų 

ir uţdavinių įgyvendinimas“. 
2019-12 

 

Plano įgyvendinimo tarpinių ir galutinių rezultatų, tikslų įgyvendinimo analizė, privalumų 

bei trūkumų išryškinimas, pokyčių nustatymas, galimybių bei prioritetų numatymas bus atliekamas 

Centro tarybos, mokytojų tarybos, metodinių grupių posėdţiuose mokslo metų eigoje bei atliekant 

Centro veiklos kokybės įsivertinimą. Bendruomenė apie Centro veiklos rezultatus nuolat 

informuojama internetinėje svetainėje adresu www.mtkc.lt 

 

 

Plano rengimo darbo grupė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Diana Zaksaitė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams    Aldona Ţėčienė 

Techninės kūrybos skyriaus vedėjas     Algimantas Šeinauskas 

Medijų krypties skyriaus vedėjas     Ivanas Kuzminas 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno moksleivių techninės kūrybos  

Centro tarybos 2018 m. gruodţio 12 d.  

posėdţio protokolu Nr. CT-6 

 

http://www.mtkc.lt/

