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KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

SKYRIAUS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2020-2022 M.
Tikslas: Sudaryti sąlygas asmeniui(-ims) mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi,
savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų
kompetencijų.
Tikslas įgyvendinamas sudarant tinkamas sąlygas Kaišiadorių rajono gyventojams mokytis visą
gyvenimą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos, šalies bei Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomą
politiką švietimo srityje, organizuojant įvairių formų, būdų, sričių renginius bei suteikiant galimybes
skleisti gerąją darbo patirtį, tobulinti kvalifikaciją, užsiimti saviugda ir saviraiška, užtikrinant veiksmingą
Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų, mokytojų, mokinių, kultūros darbuotojų ir kitų rajono gyventojų
informavimo, konsultavimo veiklą, sudarant tinkamas sąlygas Kaišiadorių rajono mokiniams/vaikams
dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, kituose renginiuose.
Uždaviniai:
1. Uždavinys. Ištirti savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikius.
2.Uždavinys. Sudaryti galimybes suaugusiems Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams besimokant
plėtoti bendrąsias ir profesines kompetencijas.
3. Uždavinys. Vykdyti kryptingą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių
informavimą ir konsultavimą mokymosi visą gyvenimą srityje.
4. Uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas Kaišiadorių rajono savivaldybės suaugusiesiems gyventojams
dalintis gerąja mokymo ir mokymosi, profesine, kūrybinės veiklos patirtimi.
5. Uždavinys. Organizuoti mokyklų aprūpinimą Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų
perduodama mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra bei kitomis perduodamomis aprūpinimo
priemonėmis.
6. Uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės vaikams dalyvauti renginiuose, padedančiuose tenkinti
saviugdos ir saviraiškos poreikius.
7. Uždavinys. Plėtoti projektinę veiklą ir partnerystės ryšius Centro veiklos srityse.
SKYRIAUS PRIORITETAS 2020 M.
Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą
VALSTYBINIAI KVALIFIKACIJOS TOBUINIMO PRIORITETAI
Vadovautis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu dėl 2020 metų kvalifikacijos
tobulinimo prioritetų.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Pareigybė

Etatų skaičius

Eil.
nr.
1.

Skyriaus vedėjas

1

2.

Metodininkas

3

Strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas asmeniui(-ims) mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo,
ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų
kompetencijų
Uždaviniai
Priemonės
Kriterijai
Vykdytojai
1. Ištirti savivaldybės
suaugusiųjų
neformaliojo švietimo
ir tęstinio mokymosi
poreikius

Įvykdyti
apklausas, Kaišiadorių
rajono M. Bartkutė
kitais būdais surinkti gyventojų mokymo(-si)
informaciją
apie poreikių tyrimų skaičius
Kaišiadorių
rajono
gyventojų mokymo(si)
poreikius

2. Sudaryti galimybes
suaugusiems
Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
gyventojams
besimokant
plėtoti
bendrąsias ir profesines
kompetencijas

Rengti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo,
kvalifikacijos
tobulinimo programas,
derinant
jas
su
nacionaliniais
prioritetais, organizuoti
jų atranką ir viešinimą,
teikiant
pirmenybę
tęstinėms programoms
Organizuoti
mokymo(si),
kvalifikacijos
tobulinimo renginius
suaugusiems
Kaišiadorių
rajono
gyventojams
pagal
suaugusiųjų švietimo,
kvalifikacijos
tobulinimo programas,
orientuotas į bendrųjų
ir
profesinių
kompetencijų ugdymą

NŠS turimų prilygintų
akredituotoms
kvalifikacijos tobulinimo
programų skaičius.

A. Taparauskienė

NŠS
organizuotų
mokymo(si),
kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius.
Suaugusiųjų gyventojų,
besimokiusių
arba
tobulinusių kvalifikaciją
Centre, skaičius

3. Vykdyti kryptingą Informuoti Kaišiadorių Informacijos
(turinio) M. Bartkutė
neformaliojo
rajono suaugusiuosius įkėlimų į Centro ir NŠS

suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio
mokymosi
dalyvių informavimą ir
konsultavimą
mokymosi
visą
gyvenimą srityje

4. Sudaryti tinkamas
sąlygas
Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
suaugusiesiems
gyventojams dalintis
gerąja mokymo ir
mokymosi, profesine,
kūrybinės
veiklos
patirtimi

apie
galimybes informacines priemones
mokytis,
tobulinti skaičius
kvalifikaciją,
panaudojant Centro ir
NŠS
informacines
priemones (tinklalapis,
soc. tinklo facebook
paskyra ir kt.)
Organizuoti
Konsultuotų
konsultacijas
skaičius.
suaugusiems
gyventojams
kvalifikacijos
tobulinimo programų
rašymo ir vykdymo ir
kitais
mokymosi
klausimais

asmenų

Organizuoti
rajono
mokytojų,
pagalbos
mokiniui
specialistų
gerosios
patirties
sklaidą
mokinių
pasiekimų ir pažangos
gerinimo, skaitymo ir
rašymo
įgūdžių
tobulinimo, mokinių
atsakomybės
ir
savarankiškumo
ugdymo per visus
dalykus srityje

patirties G. Juzukonienė
renginių

Gerosios
sklaidos
skaičius

Gerosios
patirties
sklaidos renginių dalyvių
skaičius
Kūrybinės saviraiškos
renginių skaičius
Kūrybinės saviraiškos
renginių dalyvių skaičius

Organizuoti renginius,
skirtus
rajono
gyventojų
gerosios
profesinės
patirties,
kūrybinės
patirties
sklaidai, saviraiškai
5. Organizuoti mokyklų
aprūpinimą Švietimo ir
mokslo
ministerijai
pavaldžių
įstaigų
perduodama mokykline
dokumentacija
ir
nemokama literatūra
bei
kitomis

Teikti
informaciją
mokyklų aprūpinimo
mokykline
dokumentacija tema ir
vykdyti
mokyklinės
dokumentacijos
perdavimą
rajono
mokykloms

Perduota
mokyklinė R. Saikauskienė
dokumentacija
ir
nemokama
literatūra
(proc.)

perduodamomis
aprūpinimo
priemonėmis

6. Sudaryti sąlygas
savivaldybės vaikams
dalyvauti renginiuose,
padedančiuose tenkinti
saviugdos ir saviraiškos
poreikius

Vykdyti
renginius
pagal
Savivaldybės
vykdomosios
institucijos patvirtintą
renginių grafiką

NŠS
organizuojamų
renginių
(olimpiadų,
konkursų ir pan.), skirtų
vaikams,
mokiniams,
skaičius

A. Taparauskienė

Organizuoti renginių NŠS
organizuojamų
rezultatų
vertinimo (olimpiadų, konkursų ir
komisijų darbą, teikti pan.) dalyvių skaičius
informaciją švietimo
įstaigoms
apie
mokytojų darbo laiką
vertinimo komisijoje
Sudaryti
rajono NŠS
organizuojamų
vaikams, mokiniams renginių
pavežamų
sąlygas
dalyvauti mokinių skaičius (proc.)
respublikiniuose
renginiuose, vykdant jų
ir juos lydinčių asmenų
pavėžėjimą į šalies
etapo
olimpiadas,
varžybas, konkursus,
kuriuos
organizuoja
Švietimo ir mokslo
ministerija arba jos
įgaliota institucija
7. Plėtoti projektinę Vykdyti
projektinę
veiklą ir partnerystės veiklą, siekiant NŠS
ryšius Centro veiklos veiklos tikslų
srityse
Vykdyti KŠSPC NŠS ir
įvairių
institucijų
partnerystės
tinklų
veiklą

Finansuotų
skaičius

projektų G. Genevičienė

Renginių, rengtų kartu
su partneriais, skaičius

__________________

