
2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro veiklos ataskaita 

 

2015 m. Švietimo centro organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

Renginių  skaičius Valandų skaičius Klausytojų skaičius 

Iš viso organizuota kvalifikacijos tobulinimo renginių 

313 3557 9858 

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai 

166 1086 4894 

Edukacinės išvykos - seminarai 

19 132 507 

Iš viso seminarų 

185 1218 5401 

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Kursų pavadinimas Kursų skaičius Valandų skaičius Dalyvių 

skaičius 

Užsienio kalbų kursai (anglų, vokiečių, rusų) 13 730 85 

Mokyklos vadybos pagrindai 1 200 23 

Kompiuterinis raštingumas 4 160 62 

Lietuvių kalbos kultūra 2 44 24 

Vykdytos nacionalinio lygio kursų 

programos:  
 Pedagoginių – psichologinių žinių kursas.  

 Kvalifikacijos tobulinimo programa 

meninio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems mokyti pagal pradinio 

ugdymo programas. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programos 

meninio ugdymo pedagogams, 
ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio 

ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. 
 Kvalifikacijos tobulinimo programa 

užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems 

dirbti pagal pradinio ugdymo programą. 

 Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija.  
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Kiti kursai: Klasikinio masažo kursai; 

Psichologinės pagalbos teikimas; Vairavimo 

pagrindai. 
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Iš viso organizuota kursų 33 1846 468 

Gerosios patirties renginiai 

Konferencijos 36 212 2435 

Paskaitos 15 39 357 

Parodos 2 64 111 

Diskusijos 5 23 98 



Apskritojo stalo diskusijos 7 39 218 

Kiti renginiai: forumai, konkursai, koncertai, 

metodinės dienos, festivaliai, atviros veiklos, 

atviros pamokos, viktorinos, poezijos šventės 

ir kt. 30 

116 

 

770 

 

Iš viso gerosios patirties renginių 

2015 95 493 3989 

    

 Olimpiadų ir konkursų organizavimas 

 Švietimo centras organizuoja miesto 3–12 klasių mokinių dalykines olimpiadas ir 

konkursus, mokinių dalyvavimą šalies etapuose. 2015 m. kartu su Skyriumi ir metodiniais 

būreliais suorganizuota 40 (2014 m. – 40) olimpiadų ir konkursų, kuriuose dalyvavo 1350 mokinių 

(2014 m. – 1493). Į dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 83 mokiniai. Vienuolikos 

olimpiadų šalies etapuose šiauliečiai tapo 1–3 vietų laimėtojais, o už laimėjimus trijose iš eilės 

olimpiadose dviem mokiniams suteikti laureatų vardai.         

 Projektinė veikla  

Švietimo centras 2014-2016 metais kartu su partneriais iš Latvijos ir Suomijos vykdė 

tarptautinį projektą „Innostartup“ („Kitoks startas“) pagal Nordplus programą. Projekto metu buvo 

suorganizuoti 48 val. mokymai 18 būsimų verslininkų pagal parengtą kūrybiškumo ugdymo 

programą, organizuotos mentorių konsultacijas, plėtotas Latvijos, Suomijos ir Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimas, įvyko projekto partnerių susitikimas Suomijoje.  

      Centras vykdo projektą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. A1-498 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško 

užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-

404 „Jaunimo užimtumo didinimas“. 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1F-84-(6.26) pasirašyta projekto 

„Atrask save“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 sutartis tarp Jaunimo reikalų departamento prie 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro.  Projekto 

pagrindinė veikla-vietos jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) kurios skirtas 15-29 metų amžiaus 

niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir darbo biržoje neregistruotiems jauniems žmonėms.  

     Centas 2014-2015 m. kaip UAB „Ayus“  partneris dalyvavo įgyvendinant projektą 

"Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 

kompetencijas". Projektą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras, remiamas Europos socialinio fondo 

lėšomis. Sutarties Nr. PS 2014-11-25. Realizuojant projektą buvo plėtojamos suaugusiuosius 

bendrosios kompetencijos. Organizuoti 40 val. trukmės „Anglų kalbos“, „Psichologinės pagalbos“ 

ir „Laisvalaikio formos ir saviraiškos“ mokymai Šiaulių miesto suaugusiems. Bendrąsias 

kompetencijas tobulino 68 suaugusieji. 

          Biblioteka  

         Centro bibliotekos fonduose 2015 metais sukaupta 1778 egz. knygų leidinių (2014 m.- 1732) 

ir 90 (CD) kompaktinių diskų (2014 m.-81). Yra elektroninis knygų katalogas. Per 2015 m. įsigyta 

39 pavadinimų (2014 m.- 48), 48 egz. knygų (2014 m.-68).  Prenumeruoti 6 pavadinimų periodiniai 

leidiniai.  Prenumeratai skirta 288,40 Eurų (2014 m.-1000 Lt). 

       Metodinių būrelių veikla 
       Švietimo centras koordinavo mieste veikiančių 31 įvairių mokomųjų dalykų ir kitokių švietimo 

veiklų metodinių būrelių veiklas (2014 metais veikė 32 metodiniai būreliai. Teatro metodinis 

būrelis prisijungė prie neformaliojo švietimo būrelio veiklos).  Visi metodiniai būreliai planavo ir 

gyvendino savo veiklą bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru. 

       Tarpinstitucinis bendradarbiavimas  

       Centras koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą vadovaujantis kompleksiškai teikiamos 

švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto 



savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-284, ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą. 2015 m. buvo 

kaupiami, sisteminami, analizuojami duomenis apie: Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių šeimų ir auginančių vaikus nuo gimimo iki 7 metų švietimo programų, sveikatos 

priežiūros paslaugų, socialinės paramos poreikį; neugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas vaikus nuo gimimo iki 7 metų amžiaus; šeimas, auginančias vaikus nuo gimimo 

iki 7 metų bei turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. 2015 m. buvo bendradarbiaujama su 

socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, auginančiomis vaikus nuo gimimo iki 

privalomojo mokymo pradžios, su Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo, sveikatos priežiūros, 

vaiko teisių, socialinės paramos, pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijos ir kitų įstaigų 

atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą 

vaikams ir jų tėvams. Koordinuojamas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje, 

siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio bei 

bendrojo ugdymo programas. 

        Neformalaus suaugusiųjų švietimo veikla            

         2015 m. Centras vykdė neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklą. Veiklos tikslas: sukurti 

mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos modelį, kuris sudarytų sąlygas suaugusių asmenų 

socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. 2015 m. surinkta 

informacija apie įstaigas, organizacijas ir individualius asmenis, vykdančius neformalų suaugusiųjų 

švietimą. Atliekamas tyrimas, parengta ir išplatinta anketinė apklausa, gauti duomenys 

analizuojami.  

Jaunimo centro veikla 

Švietimo centras koordinuoja Jaunimo centro veiklą. 2015 m. vyko 11 nuolatinių 

užsiėmimų (muzikos, šokio, dailės, užsienio kalbų mokymo,  multimedijos būrelis ir kt.), veikė 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Eurodesk Lietuva atstovybė, vyko 

Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių miesto skyriaus susirinkimai, JCI Šiauliai susirinkimai,  ir kt. 

Iš viso 2015 m. Jaunimo centre suorganizuoti 327 įvairūs renginiai (2014 m.- 294), kuriuose 

dalyvavo 1040 jaunuolių (2014 m. -931) . 

          2015 vykdyta švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.  

Švietimo centro specialistė - maisto technologė kartu su Skyriaus specialistais patikrino 30 (2014 

m.-22) miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių maitinimo organizavimą. Patikrinimų 

medžiaga aptarta su švietimo įstaigų vadovais. Atsižvelgiant į patikrinimų metu užfiksuotus 

trūkumus, valgyklų vedėjams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams pateiktos išvados bei 

rekomendacijos, organizuotos konsultacijos. 2015 metais rugsėjo mėnesį buvo sudaryta Šiaulių 

miesto savivaldybės darbo grupė dėl centralizuoto maisto produktų viešųjų pirkimų. 2015 metais 

Švietimo centro specialistė-maisto technologė sudarė bendrus perspektyvinius valgiaraščius 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.  

 2015 m. Švietimo centras organizavo ar atliko inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo, 

šalinimo ir remonto darbų švietimo įstaigose už 17995,63 Euro. Inžinerinių tinklų remonto 

brigada aptarnavo 75 švietimo įstaigas, atliko hidraulinius šilumos punktų ir šildymo sistemų 

bandymus.  

 Švietimo centras teikė transporto, sandėliavimo, mokinių pavėžėjimo paslaugas miesto 

mokykloms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms. Centro autobusais mokiniai ir pedagogai vežti į 

dalykines olimpiadas, sporto renginius, seminarus ir kitus renginius. 

 Centro buhalteriai vykdė penkių biudžetinių įstaigų apskaitą. Darbui naudojo VSAKIS ir 

PROGRA buhalterinės apskaitos programas. Glaudžiai bendradarbiaujama su Savivaldybės 

administracijos Finansų skyriaus specialistais. 

Nuo 2013 m. pradžios Centras kartu su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

skyriumi organizuoja gyventojų visuomenei naudingą veiklą. Miesto gyventojai už gaunamas 

socialines išmokas atlieka įvairius mažiau kvalifikuotus darbus. Visuomenei naudingos veiklos 



organizavimo skyriaus specialistai 2015 m. priėmė 1500 gyventojų (2014 m. -5793) su Socialinių 

paslaugų skyriaus siuntimais. 1500 gyventojų (2014 m. - 3455) buvo nukreipti atlikti visuomenei 

naudingą veiklą. Jie dirbo švietimo ir kitose įstaigose, tvarkė miestą. 

 

 

 


