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Švietimo centras organizuoja miesto 3–12 klasių mokinių dalykines olimpiadas ir
konkursus, mokinių dalyvavimą šalies etapuose. 2016 m. bendradarbiaujant su Skyriumi ir

metodiniais būreliais suorganizuota 41 olimpiada ir konkursas, kuriuose dalyvavo 1228 mokiniai
(2015 m. – 1350 mokinių). Į dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 86 mokiniai.
Keturiolikos olimpiadų, konkursų šalies etapuose šiauliečiai tapo 1–3 vietų laimėtojais, o už
laimėjimus trijose iš eilės olimpiadose penkiems mokiniams suteikti laureatų vardai.
Švietimo centro bibliotekos, kuria naudojasi visų miesto švietimo įstaigų pedagogai,
fonduose 2016 metais sukaupta 1797 egz. knygų (2015 m. – 1778) ir 96 kompaktinių diskų (CD)
(2015 m. – 90). Yra elektroninis knygų katalogas. Prenumeruoti 6 pavadinimų periodiniai leidiniai.
Švietimo centras koordinavo mieste veikiančio 31 (2015 m. – 31) įvairių mokomųjų dalykų
ir kitokių švietimo veiklų metodinio būrelio veiklas. Visi metodiniai būreliai planavo ir įgyvendino
savo veiklą bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru.
Švietimo centras koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą dėl kompleksinės švietimo
pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). 2016 m. buvo kaupiami, sisteminami,
analizuojami duomenys apie Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus nuo
gimimo iki 18 metų ir neugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jų
tėvus, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės paramos poreikį. Siekiant užtikrinti
veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams buvo bendradarbiaujama su socialiniais
darbuotojais, dirbančiais su tokiomis šeimomis, švietimo, sveikatos priežiūros, vaiko teisių,
socialinės paramos, pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijomis ir kitų įstaigų atstovais,
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Siekiant sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos modelį, kuris sudarytų
sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam
tobulėjimui, 2016 m. Švietimo centras koordinavo neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklą.
Surinkta informacija apie įstaigas, organizacijas ir individualius asmenis, vykdančius neformalų
suaugusiųjų švietimą. Šiaulių miesto tarybos sprendimu patvirtintas savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis,
finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas bei Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų planas.
Švietimo centras koordinuoja Jaunimo centro veiklą. 2016 m. Jaunimo centre vyko 24
nuolatinių užsiėmimų (muzikos, šokio, dailės, fotografijos, psichologijos, jogos, kino, užsienio
kalbų mokymo, savanorystės, multimedijos ir kt.), veikė Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“, Eurodesk Lietuva atstovybė, vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių
miesto skyriaus susirinkimai ir kt. Iš viso 2016 m. Jaunimo centre suorganizuoti 350 įvairūs
renginiai (2015 m. – 327), kuriuose dalyvavo 1139 jaunuolių (2015 m. – 1040).
Nuo 2013 m. Švietimo centras kartu su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų
skyriumi organizuoja gyventojų visuomenei naudingą veiklą. Miesto gyventojai už gautas
socialines išmokas atlieka įvairius darbus. 2016 m. atvyko 1570 asmenų. Visuomenei naudingos
veiklos organizavimo skyriaus specialistai 2016 m. sudarė 1497 sutartis dėl visuomenei naudingos
veiklos atlikimo. 2016 m. socialines išmokas gaunantys asmenys dirbo švietimo įstaigose, miesto
tvarkymo brigadoje, seniūnijose, kitose miesto įstaigose. Iš viso 2016 m. jie dirbo 98057 valandas.
2016 m. Švietimo centro specialistas-maisto technologas konsultavo ir organizavo
susirinkimus bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų vedėjams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
visuomenės sveikatos priežiūros specialistams vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo
klausimais.
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės centralizuoto maisto produktų pirkimą, Švietimo
centro specialistas-maisto technologas apibendrino 33 įstaigų maisto produktų kiekius ir sudarė
produktų techninę specifikaciją. Parengė bendrus perspektyvinius valgiaraščius ir maisto patiekalų
technologines korteles specialiosios paskirties mokykloms.
2016 m. Švietimo centras organizavo ar atliko inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo,
šalinimo ir remonto darbų švietimo įstaigose už 20,0 tūkst. eurų. Taip pat sudėtingų avarijų
šalinimui ir remontui buvo pasitelktos partnerių pajėgos, kurios atliko darbų už 41,2 tūkst. eurų.

Inžinerinių tinklų remonto brigada aptarnavo 74 švietimo įstaigas, atliko hidraulinius šilumos
punktų ir šildymo sistemų bandymus.
Švietimo centras teikė transporto, mokinių pavėžėjimo paslaugas miesto mokykloms ir
kitoms biudžetinėms įstaigoms. Centro autobusais mokiniai ir pedagogai vežti į dalykines
olimpiadas, sporto renginius, seminarus ir kitus renginius.
Švietimo centro buhalteriai vykdė penkių biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Darbui
naudojo VSAKIS ir PROGRA buhalterinės apskaitos programas.
2014-2016 m. Švietimo centras kartu su partneriais iš Latvijos ir Suomijos vykdo tarptautinį
projektą „Innostartup“ („Kitoks startas“) pagal Nordplus programą. 2016 m. aštuoniolikai būsimų
verslininkų buvo suorganizuoti 48 val. kūrybiškumo ugdymo mokymai, organizuotos mentorių
konsultacijas, įvyko projekto partnerių susitikimas Latvijoje.
Švietimo centras, kaip Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos partneris, vykdo projektą „Atrask save“. Projekto pagrindinė veikla – vietos jaunimo
garantijų iniciatyvos (JGI), kurios skirtos 15-29 metų amžiaus niekur nedirbantiems,
nesimokantiems ir darbo biržoje neregistruotiems jauniems žmonėms.

