III. Savivaldybei pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklos
koordinavimas.
Skyrius koordinuoja dviejų mieste veikiančių savivaldybės biudžetinių pagalbos mokiniui, mokytojui
ir mokyklai įstaigų veiklą – Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Švietimo centro.
Švietimo centras
2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro (toliau – Švietimo centras) pagrindinė veikla
buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius. 2018 m. suorganizuotas 321 kvalifikacijos tobulinimo
renginys (2017 m. – 305, 2016 m. – 306) (žr. 6 pav.), kuriuose dalyvavo 8838 klausytojai (2017 m. – 8772,
2016 m. – 8856).
6 pav. Švietimo centro organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2016 – 2018 m.
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Švietimo centras organizuoja miesto 3–12 klasių mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, mokinių
dalyvavimą šalies etapuose. 2018 m. bendradarbiaujant su Švietimo skyriumi ir metodiniais būreliais
suorganizuotos 41 olimpiada ir konkursai, kuriuose dalyvavo 1239 mokiniai (2018 m. – 1239, 2017 m. – 1254,
2016 m. – 1228 mokiniai). Į 20-ies olimpiadų ir konkursų šalies etapus vyko 96 mokiniai (2018 m. – 96
mokiniai, 2017 m. – 96 mokiniai, 2016 m. – 86 mokiniai). Šalyje organizuotuose olimpiadų ir konkursų
etapuose 25 šiauliečiai tapo I–III vietų laimėtojais: iš jų 2 apdovanoti I laipsnio diplomu, 1 – laureato
diplomu,10 – II laipsnio diplomu, 12 mokinių – III laipsnio diplomais. Vienuolikai mokinių įteikti Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštai.
Švietimo centro bibliotekos, kuria naudojasi visų miesto švietimo įstaigų pedagogai, fonduose 2018
m. sukaupta 1941 egz. knygų (2017 m. – 1820, 2016 m. – 1797) ir 103 kompaktiniai diskai (CD) (2017 m. –
98, 2016 m. – 96,). Yra elektroninis knygų katalogas. 2018 m. prenumeruoti 10 pavadinimų periodiniai
leidiniai.
Švietimo centras koordinavo 31 mieste veikiančio metodinio būrelio veiklas. Visi metodiniai būreliai
planavo ir įgyvendino savo veiklą bendraudami su Skyriumi ir Švietimo centru.
Siekdamas sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos modelį, kuris sudarytų sąlygas
suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui,
Švietimo centras nuo 2016 m. koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą. Bendradarbiaujant su
Švietimo skyriumi įvykdytos suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimo programų konkurso procedūros
ir nustatyta tvarka paskirstyta 30 tūkst. eurų 2018 m. biudžeto lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų
teikėjams, patikrintas programų vykdymas. 2018 m. balandžio mėn. atlikta Šiaulių miesto savivaldybės
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizė pagal ŠMM Ugdymo plėtotės centro pateiktą
klausimyną. Bendradarbiaujant su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) 2018 m. lapkričio mėn.
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organizuota ir koordinuota Šiaulių regiono suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“.
Švietimo centras koordinuoja miesto mokyklų socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelį ir
profesinio orientavimo veiklas. Telktos verslo ir kitos įstaigos į bendrą partnerystės tinklą profesiniam
veiklinimui, įvairių užimtumo sričių pažinimui, savanoriškai veiklai. Bendradarbiauta su 70 įmonių, 10
gimnazijų ir 16 progimnazijų. 2018 m. pasirašytos 23 bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis verslo
organizacijomis ir institucijomis. Nuolat konsultuoti profesinio informavimo patarėjai, klasių auklėtojai
karjeros paslaugų teikimo klausimais. Surengti 4 kvalifikacijos tobulinimo seminarai. 4 kartus dalintasi
patirtimi su kitomis organizacijomis.
Švietimo centras koordinavo ir Jaunimo centro veiklą. 2018 m. minėtame centre vykdyti 25 sričių
(muzikos, šokio, dailės, fotografijos, psichologijos, jogos, kino, užsienio kalbų mokymo, savanorystės,
multimedijos, mokinių savivaldos ir kt.) nuolatiniai užsiėmimai, veikė Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“, Eurodesk Lietuva atstovybė ir kitos organizacijos. Jaunimo centre susirinkimus ir veiklas
organizuoja Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių miesto skyrius. 2018 m. Jaunimo centre suorganizuoti 365
įvairūs renginiai (2017 m. – 362, 2016 m. – 350,), kuriuose dalyvavo 1220 jaunuoliai (2017 m. – 1195, 2016
m. – 1139).
2018 metais Švietimo centras, kaip Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos partneris, vykdė 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. Iš viso minėtame projekte „Atrask save“ dalyvavo 347 niekur
nedirbantys, nesimokantys, neregistruoti Darbo biržoje jaunuoliai.
2018 metais Švietimo centras vykdė projektą „Šiaulių „jaunimkė atvira tau“ (finansavimo lėšos gautos
iš Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Pagrindinis
projekto tikslas yra bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, sudaryti palankias ir saugias sąlygas mažiau
galimybių turintiems bei mažiau motyvuotiems jaunuoliams, neįsitraukusiems į jaunimo ar su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklas, įsitraukti į savirealizacijos bei tobulėjimo poreikius atitinkantį visuomeninį
gyvenimą. Iš viso minėtame projekte „Šiaulių „jaunimkė atvira tau“ dalyvavo 346 atvirojo Šiaulių jaunimo
centro unikalių lankytojų.
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. 2018 m. Visuomenei naudingos veiklos organizavimo skyriaus specialistai registravo 1230
asmenų (2017 m. – 1430, 2016 m. – 1570), o su 1030 (2017 m. – 1356, 2016 m. – 1497) sudarė sutartis dėl
visuomenei naudingos veiklos atlikimo.
Švietimo centro specialistas–maisto technologas konsultavo ir organizavo susirinkimus bendrojo
ugdymo mokyklų valgyklų vedėjams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistams vaikų ir mokinių
maitinimo organizavimo klausimais. (2016 – 2017 m.) 2018 m. vykdant Šiaulių miesto savivaldybės
centralizuoto maisto produktų pirkimą minėtas specialistas apibendrino (33) 26 įstaigų maisto produktų
kiekius ir sudarė produktų techninę specifikaciją, parengė 8 perspektyvinius valgiaraščius ir maisto patiekalų
technologines korteles specialiosios paskirties mokykloms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir bendrojo
ugdymo mokykloms.
2018 m. Švietimo centras organizavo ar atliko inžinerinių tinklų avarijų lokalizavimo, šalinimo ir
remonto darbų švietimo įstaigose už 17,0 tūkst. Eur (2017 m. – 20,0 tūkst. Eur, 2016 m. – 20,0 tūkst. Eur).
Taip pat sudėtingų avarijų šalinimui ir remontui buvo pasitelkti partneriai, kurie atliko darbų už 35,3 tūkst.
Eur (2017 m. – 48,6 tūkst. Eur, 2016 m. – 41,2 tūkst. Eur).
Švietimo centras teikė transporto, mokinių vežimo paslaugas miesto mokykloms ir kitoms
biudžetinėms įstaigoms. Centro autobusais mokiniai ir pedagogai buvo vežami 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.
Švietimo centras gavo finansavimą realizuoti ES finansuojamą projektą „Lyderių laikas 3“ NR.
09.4.2-ESFA-V-715-0001 „Stažuotės Lietuvoje 3“. Paslauga turi būti suteikta iki 2019 m. lapkričio 25 d.
Centras kaip partneris dalyvauja realizuojant ES finansuojamą projektą „Vyresnio amžiaus
žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijose Nr. 08.3.2ESFA-K-415-01-0188. Paslauga turi būti suteikta iki 2019 gruodžio 30 d.
Du Šiaulių miesto savivaldybės projektus:
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Regioninį, Šiaulių miesto projektą „IKT naudojimas mokymo/si procese“ Finansavimą skyrė
Šiaulių miesto administracija. Apmokyti 393 bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų.
Regioninį, Šiaulių miesto projektą „Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų finansinės veiklos
reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei“. 2018 m. spalio 8-26 d. vyko 4, 16 (iš viso
64 val.) valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo mokymai Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų buhalteriams.
Mokymuose dalyvavo 111 Šiaulių buhalterių.
Įgyvendinant švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos Nr. 8 2018-2020 metų
veiklos plano 02.01.01 priemonę Švietimo centras nupirko penkiasdešimt šešių Šiaulių miesto švietimo įstaigų
automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos montavimo darbus ir sistemos aptarnavimo
paslaugą.

