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Zarasai
I. BENDROS ŢINIOS APIE CENTRĄ
ŠVIETIMO CENTRO STATUSAS

Zarasų švietimo centras, Savanorių g. 1, Zarasai, el.p. pedag.centras@zarasai.lt tel.
51785, 51395. yra viešasis juridinis asmuo.
Pedagogų švietimo centras įsteigtas 1999 metų sausio 1 d. Zarasų rajono tarybos 199810- 29 sprendimu Nr. 157. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2004-05-21 sprendimu Nr. T-67
pakeistas Pedagogų švietimo centro pavadinimas ir vadinamas Zarasų švietimo centru bei
patvirtinti nuostatai. Centro veiklos pradţia 1999 02 10.
Centras yra švietimo pagalbos, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga turinti
savarankišką balansą, sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą,
atributiką.
Pagrindinės Centro veiklos rūšys:- kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30; švietimo
tarnybų veiklos reguliavimas, kodas 75.12.20.
VIZIJA

Moderni, informacinė, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei suaugusiųjų
švietimo, konsultavimo, informavimo institucija.
MISIJA

Teikti švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, informavimo ir konsultavimo, specialiąją
pedagoginę, psichologinę pagalbą, uţtikrinti galimybes švietimo ir kitiems darbuotojams, rajono
bendruomenės nariams, tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, vaikams, jų šeimoms
spręsti ugdymo ir psichologines problemas.
TIKSLAI

1. Kurti ir įgyvendinti mokymosi aplinkas, skirtas švietimo institucijų, bendruomenių
narių šiuolaikinių kompetencijų, padedančių efektyviai dalyvauti švietimo kaitoje bei gyvenimo
kokybės gerinime, tobulinimui, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sudarymui.
2. Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčių
asmenų ugdymo veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant pedagoginę bei psichologinę,
informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą vaikams, mokytojams, ugdytinių tėvams,
mokyklų bendruomenėms.
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UŢDAVINIAI

Uţtikrinti švietimo ir kitų darbuotojų, rajono bendruomenės narių kvalifikacijos
tobulinimo galimybes, gerinti paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
Sudaryti galimybes, kaip galima anksčiau pastebėti ir nustatyti vaiko pedagogines ir
psichologines problemas, laiku suteikti pagalbą vaikams, turintiems adaptacijos, integracijos
visuomenėje, profesijos pasirinkimo problemų, vystimosi sutrikimų ir negalių, mokymosi
sunkumų. Nustačius problemas, teikti savalaikę, kompetentingą pagalbą vaikams, tėvams,
mokytojams ir kitiems specialistams sprendţiant vaiko ugdymo problemas, iškylančias šeimoje,
ugdymo įstaigoje, visuomenėje.
Sudaryti galimybes moksleiviams dalyvauti rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose,
konkursuose, kituose saviraišką skatinančiuose renginiuose.
Ugdyti moksleivių ir jaunimo profesinę kompetenciją, plėtoti bendruomenės narių
gebėjimus orientuotis darbo rinkoje, planuoti profesinę karjerą;
Sudaryti Mokymosi visą gyvenimą sąlygas rajono bendruomenės nariams, įgyvendinti
Specialiųjų poreikių vaikų integracijos strategijos nuostatas, modernizuoti Centro edukacines
bei darbo aplinkas, kurti įvairius partnerystės tinklus, įgyvendinti Centro ir partnerių projektus
bei vykdyti įvairias programas.
VERTYBĖS

Atsakingas, kryptingas ir geranoriškas komandinis darbas. Centro darbuotojų
kompetentingumas. Tolerantiškas ir abipuse pagarba grįstas Centro darbuotojų ir jo lankytojų
bendradarbiavimas.
II. CENTRO VEIKLOS SRITYS
1. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įgyvendinimas, vertinimas.
2. Metodinė veikla.
3. Metodinių priemonių bazės kaupimas.
4. Mokinių rajoninių olimpiadų ir konkursų organizavimas.
5. Mokinių pavėţėjimas į respublikines olimpiadas.
6. Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai teikimas.
7. Profesinio informavimo veiklos koordinavimas ir (PIT) veikla.
8. Suaugusiųjų švietimo veikla, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas ir
įgyvendinimas.
9. Projektinė veikla.
10. Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
11.Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos. pagrindų egzaminų komisijos veikla.
III. CENTRO KLIENTAI
Centras savo paslaugas teikia Zarasų rajono švietimo įstaigų bendruomenių nariams bei
kitų socialinių grupių atstovams.
Centras aptarnauja 2 gimnazijas, 1 vidurinę mokyklą, 4 pagrindines mokyklas ir 5
mokyklų skyrius, 1 pradinę mokyklą, 3 neformalaus vaikų ugdymo mokyklas, 1 vaikų lopšelį darţelį, 1 vaikų darţelį – mokyklą, 1 vaikų globos namus, ţemės ūkio mokyklą ir kt.
Centro paslaugomis naudojasi ir kitų Zarasų rajono įstaigų ir organizacijų darbuotojai.
Centras yra atviras ne tik vietos, bet ir kitų rajonų pedagogams. Į centro organizuojamus
renginius atvyksta Visagino, Ignalinos, Vilniaus, Utenos, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir kt.
rajonų mokyklų pedagogai.
2010 m. veiklos ataskaita
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IV. FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŢETAS
Pagrindiniai švietimo centro finansavimo šaltiniai 2010 m.: savivaldybės biudţeto lėšos
(58 proc.), mokinio krepšelio lėšos (29 proc.). Pajamos iš veiklos (13 proc.), seminarų, kursų
organizavimas, transporto, patalpų ir įrangos renginiams nuoma.
Centro metinis biudţetas (iš viso 324,7 tūkst. Lt) ( įvykdyta 308,4 tūkst. Lt). Kreditinis
ir debetinis įsiskolinimas metų pradţioje ir pabaigoje: metų pradţioje: 34,3 tūkst., Lt metų
pabaigoje: 0,0 tūkst. Lt
Centrui perduotas materialusis turtas uţ 4,4 tūkst. Lt. Nematerialusis – 8,5 tūkst.Lt.
Finansų bei finansų apskaitos politikos ir kontrolės vykdymas vyksta pagal Centro
patvirtintą tvarką.
CENTRO 2010 METŲ BIUDŢETO ĮVYKDYMAS

Planas
Įvykdyta
SAVIVALDYBĖS BIUDŢETAS
Darbuotojų atlyginimai
132,0
128,6
Sodra
38,8
37,6
Viso:
170,8
166,2
Ryšių paslaugos
2,8
2,5
Transporto išlaikymas
6,8
6,8
Kitos prekės
3,7
3,7
Kvalifikacijos kėlimas
0,4
0,4
Komunalinės paslaugos
4,7
4,7
Kitos paslaugos
1,6
1,6
Darbdavių socialinė parama pinigais
1,0
0,6
Viso:
21,0
20,3
Iš viso:
191,8
186,5
MK
Darbuotojų atlyginimai
68,6
68,6
Sodra
21,3
21,2
Iš viso:
89,9
89,8
SPEC. LĖŠOS
33,1 -surinkta
Patvirtintas planas
43,0
32,1- kasinės
išlaidos,

Įvykdymas
-3,4
-1,2
-4,6
- 0,3
įvykdyta
įvykdyta
įvykdyta
įvykdyta
įvykdyta
-0,4
-0,7
-5,3
įvykdyta
-0,1
-0,1
Likutis 2011-01-01

6,9 tūkst. Lt.

V. CENTRO DARBUOTOJAI
Nuo 2010 m. balandţio 1 d. patvirtintas didţiausias leistinas pareigybių skaičius 10,25, iš
jų – 5,75 finansuojama iš SB, ir 4,5 finansuojama iš MK. Švietimo centre dirba 9 darbuotojai
(5,75 etatai) finansuojami iš SB. Direktorė (1 etatas), šiuo metu vaiko prieţiūros atostogose,
direktoriaus pavaduotoja (0,75 etato), 3 metodininkai (2,25 etato), 1 metodininkė vaiko
prieţiūros atostogose, buhalterė (0,75 etato), vairuotojas (0,5 etato), 2 valytojai (0,5 etato) iš jų 6
pedagoginiai darbuotojai. 5 darbuotojai dirba PPT finansuojami iš MK. Logopedė (0,5 etato),
specialioji pedagogė (0,5 etato), psichologas (0,5 etato), specialioji pedagogė (0,25 etato),
psichologė 0,25 etato).
Centre dirbančių pedagogų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamos
kvalifikacinės kategorijos skaičius - 5. Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 4 (80 proc.). Centre
dirba logopedas (metodininkas, švietimo konsultantas), specialusis pedagogas (metodininkas,
2010 m. veiklos ataskaita

4
švietimo konsultantas), trečios ir ketvirtos kvalifikacinės kategorijos psichologai. Trys
darbuotojai centre dirba antraeilėse pareigose.
PPT tarnybos specialistai aptarnauja vaikus nuo gimimo iki 21 metų (3251) ir jų šeimas.
Pagal ŠMM patvirtintus normatyvus PPT logopedas (0,5etato) turėtų aptarnauti 2000 vaikų,
spec. pedagogas ( 0,75 etato) – 3000 vaikų , psichologas ( 0,75 etato) -1500 vaikų.
Centre dirbančių darbuotojų ne specialistų nėra. Darbuotojai vidutiniškai 10 dienų per
metus kėlė kvalifikaciją, vadovai – 18 dienų.
Direktorė
Gintarė Laurikėnienė(PV)

Direktorės pavaduotoja
Nadieţda Matušova(0,75)

Metodininkai:
Laima Mikitienė (0,75)
Jolanta Lašaitė (0,75)
Jaunius Bertulis(0,75)
Rasa Jurevičienė(PV)

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ
TARNYBA:
Psichologas Juozas Kairys (0,5)
Spec. pedagogė Liuba Venediktova (0,5)
Logopedė Dalia Antanavičienė (0,5)
Psichologė Genovaitė Vadaišienė (0,25)
Spec. pedagogė Dalia Brazauskien(0,25)

Vyr. buhalterė
Livija Kvedarauskienė (0,75)
Vairuotojas
Stanislavas Ţiegis (0,5)
Valytojai
Marytė Dainienė (0,25)
Adolfas Kazys Dainys (0,25)

IV. CENTRO VEIKLA
Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodţio 28 d. įsakymu Nr.
ISAK- 2804 Zarasų švietimo centras akredituotas 3 metams.
Akredituotos centro veiklos: I-osios srities „Mokymosi aplinkos― dalis: „Seminarai,
kursai, paskaitos ir kiti renginiai―, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas―,
„Konsultavimas―, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai―, II-osios veiklos srities „Vadyba ir
administravimas― dalys: „vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdţio kūrimas―, „Planavimas ir
administravimas― ir „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos
tobulinimo renginių programų vadyba―.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

2010 m. Centre vyko 57 renginiai (357 val.), kuriuose dalyvavo 1247 dalyviai.
Buvo vykdyti 26 seminarai (180 val). Jose dalyvavo 506 dalyviai. Programas vykdė ir
renginius vedė 72 lektoriai, švietimo konsultantai.. .
Vyko 3 konferencijos (18 val.). Konferencijose dalyvavo 181 dalyvis. Jiems išrašyti
paţymėjimai, lektoriams – paţymos.
Buvo organizuota 2 edukacinės išvykos (28 dalyviai), mokytojų kūrybos vakarai,
parodos, diskusijos, refleksijos (122 dalyviai).
Per 2010 metus buvo organizuoti ir vyko kiti Centro renginiai: gerosios darbo patirties
sklaidos renginiai (3), paskaitos (2),, popietės (2). Juose dalyvavo 143 ţmonės.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Centras dalyvavo suaugusiųjų švietimo savaitėje
„Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!―. Buvo vykdoma apklausa apie
švietimo centro, kaip besimokančios organizacijos veiklą. Vyko veiklos pristatymas, diskusijos,
aptarimai. Kartu su partneriais mokėmės mokytis vieni iš kitų.

2010 m. veiklos ataskaita
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METODINĖ VEIKLA

2010 m. veikė 20 rajono mokytojų metodinių būrelių. Vyko 31 metodinių būrelių
susirinkimas, kuriuose buvo apţvelgiama ir apibendrinama metodinė veikla, sudaromi mokslo
metų veiklos planai, aptariama gerosios patirties sklaida, uţtikrinanti metodinį ir dalykinį
mokytojų bendradarbiavimą. Buvo svarstomi olimpiadų organizavimo klausimai, sudaromos
olimpiadų vertinimo ir organizavimo komisijos, aptariami uţduočių rengimo klausimai.
METODINIŲ PRIEMONIŲ BAZĖS KAUPIMAS

Centre kaupiamos metodinės priemonės: Seminarų pranešimai ir metodinė medţiaga
(186 vnt.), naujausia literatūra ir vaizdinės priemonės, (833 vnt.), visų mokomųjų dalykų
pagrindinio ugdymo bendrosios programos, metodinės rekomendacijos. Kreipėsi ir buvo
konsultuoti 83 asmenys.
MOKINIŲ RAJONINIŲ KONKURSŲ IR OLIMPIADŲ ORGANIZAVIMAS

Suorganizuota ir vykdyta 14 respublikinių olimpiadų rajoninių turų (dalyvavo 188
mokiniai), 6 rajoninės olimpiados (dalyvavo 159 mokiniai), 8 konkursai (dalyvavo 474
mokiniai). Viso 28 olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 821 mokinys.
Į Respublikines ir zonines olimpiadas ir konkursus pateko 63 mokiniai ir visi jie buvo
nuveţti.
PROFRSINIO INFORMAVIMO TAŠKO (PIT) VEIKLA.

Centras vykdo profesinio informavimo koordinavimo veiklą. Konsultuojami PIT
profesijos patarėjai, koordinuojama jų veikla, teikiama metodinė pagalba. Parengta ir pateikta
informacija ES projektams apie rajone veikiančius PIT. Centre veikia akredituotas PIT
(profesinio informavimo taškas); kaupiama metodinių priemonių bazė (95 vnt.), teikiamos
konsultacijos (jų metu konsultuota 119 moksleivių, 47 pedagogų, 31 tėvai.
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA

Ištirti, įvertinti, konsultuoti 169 vaikai. Parengtos rekomendacijos jų ugdymui.
Konsultuoti 52 vaikai
Konsultuoti 205 tėvai, globėjai.
Konsultuoti 103 mokytojai, kiti švietimo specialistai.
Specialistai lankėsi 9 mokyklose, ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose konsultavo
mokytojus, tėvus, skaitė paskaitas
apie spec. poreikių vaikų ugdymą, problemų sprendimo
būdus.
Trijose klasėse psichologas atliko mokinių profesinio kryptingumo tyrimo testus ir teikė
konsultacijas.
Parengtos 5 rekomendacijos spec. poreikių vaikų ugdymui mokykloje.
Parengta 7 rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo grupių specialistams..
Parengta 23 individualios rekomendacijos šeimoms ugdančioms vaikus nuo gimimo iki 6
metų.
PPT specialistai vedė seminarus, kursus, rengė pranešimus, paskaitas, vykdė metodinę,
konsultacinę veiklą.
Specialistai dalyvauja savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės ir narkotikų
prevencijos komisijos veikloje, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas.
Sudaryta ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta PPT krizių valdymo
komanda. Vyko komandos narių pasitarimai pagalbos teikimo klausimais.
2010 m. veiklos ataskaita
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Dalyvaujame mokyklų tobulinimo programos plius projekte „Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas― partnerio teisėmis. Parengtas pirmo
aukšto PPT patalpų renovacijos techninis projektas, pateikta reikiama dokumentacija projekto
vykdytojui Ugdymo plėtotės centrui. Pasirašytos sutartys.
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS
VEIKLA

Nuo 2010 m rugsėjo mėn. sudaryta nauja Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos
pagrindų egzaminų vykdymo komisija. Švietimo centras paskirtas bazine mokykla šių egzaminų
vykdymui.
Suteiktos konsultacijos 8 asmenims. Egzaminus laikė 1 asmuo. Du komisijos nariai
dalyvavo mokymuose.
CENTRO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Centro darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programose, kurios aktualios jų
darbo specifikai: Vykstančiuose pagal BPD projektus; Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų
programų diegimo; Specialiojo ugdymo konsultantų programa; Specialių poreikių mokinių
ugdymo klausimais; IKT lyderių mokymo; IKT naujovių, vadybos, teisės, strateginio planavimo
ir kt. kvalifikaciniuose seminaruose.
Per metus vienas darbuotojas vidutiniškai 10 dienų tobulina kvalifikaciją šalies
kvalifikacijos tobulinimo įstaigose.
PROJEKTINĖ VEIKLA

Centras dalyvauja ES struktūrinių fondų projekte pagal:
2.4 priemonę „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka― — partneriai,
2.4 priemonę „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąţinimas― — tikslinė grupė,
1.5 priemonę „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra― — partneriai.
Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektuose:
―Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra‖. – partneris
―Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra‖ – partneris
MTP+ programos projekte:― Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo
aplinkops modernizavimas‖ – partneris.
ES struktūrinių fondų projektuose:
„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra― - tikslinė grupė
„Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra― – tikslinė grupė.
Vykdomos projektinės veiklos nauda Centrui ir rajonui yra svarbi.
Dalyvaujant
projektuose pagerintas centro materialinis aprūpinimas, pakilo centro darbuotojų kompetencija,
pakilo centro renginių kokybė, sutaupytos savivaldybės biudţeto lėšos. Vykdomi projektai
įvairiapusiškai prisideda prie centro veiklos tobulinimo. Centras per projektinę veiklą siekia
inovacijų, kurios tobulina pedagogų profesines kompetencijas, suteikia kitų socialinių grupių
nariams (tėvams, mokiniams) galimybę dalyvauti edukaciniuose renginiuose. Sudarytos
sąlygas kitų tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimui bei mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų
skatinimui.

2010 m. veiklos ataskaita
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V.CENTRO BENDRADARBIAVIMAS
Centras siekdamas veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės uţtikrinimo bendradarbiauja
su Ugdymo plėtotės centru (informacijos mainai, projektinė veikla), Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru (metodinės, praktinės konsultacijos, metodikų rengimas ir teikimas,
kvalifikacijos tobulinimas, specialistų atestacija, projektinė veikla), Zarasų rajono savivaldybės
administracijos švietimo ir kultūros, vaiko teisių apsaugos ir kt. skyriais (metodinė,
administracinė, informacinė parama), Lietuvos Mokinių Informavimo ir Techninės Kūrybos
Centru ( profesinio informavimo, olimpiadų ir konkursų organizavimas, projektinė veikla),
Nacionaliniu egzaminų centru (metodinės, praktinės konsultacijos), Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija (informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą mainai ir sklaida, bendrų
programų organizavimas).
Taip pat palaikome ryšius, dalijamės patirtimi su Utenos apskrities švietimo centrais ir
Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis.
Centrui svarbus bendradarbiavimas su Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka,
Zarasų krašto muziejumi, Zarasų socialinių paslaugų centru, Zarasų kultūros centru, Zarasų
jaunimo centru, Zarasų policijos komisariatu ir kitomis rajono įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis.
Centras vykdomas veiklas pristato savivaldybės, švietimo ir mokslo ministerijos, ugdymo
plėtotės centro, specialiosios pedagogikos psichologijos centro ir kitų institucijų įvairių renginių
ir susitikimų metu. Pateikiama informacija per ţiniasklaidos priemones.
VI. 2011 M. VEIKLOS PRIORITETAI
1.Atnaujinto ugdymo turinio programų diegimo sklaida.
2. Mokyklos bendruomenių pedagogų gebėjimų pritaikyti ugdymo programas įvairių
ugdymosi poreikių mokiniams plėtotė.
3. Centro internetinės svetainės sukūrimas.
4. Įvairių bendruomenės grupių švietimo (-si) poreikių formavimas.
5. PPT (I aukšto) patalpų rekonstrukcijos atlikimas.
6. Kompleksinis vaiko vertinimas, kaip pagalbos specialistų ir ugdymo proceso dalyvių
(vaikų, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) glaudus bendradarbiavimas vaiko sėkmės labui.

2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS
1. Centras savo paslaugas teikia Zarasų rajono švietimo įstaigų bendruomenių nariams.
Centro paslaugomis naudojasi ir kitų rajono įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei kitų
socialinių grupių atstovai. Centras yra atviras ne tik vietos, bet ir kitų rajonų pedagogams.
2. Centro metinis biudţetas 308,4 tūkst.Lt. Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas metų
pradţioje: 34,3 tūkst. Lt., metų pabaigoje: 0,0 tūkst. Lt.
Pagrindiniai Centro finansavimo šaltiniai 2010 m.: savivaldybės biudţeto lėšos (58
proc.), mokinio krepšelio lėšos (29 proc.). Pajamos iš veiklos (13 proc.), seminarų, kursų
organizavimas, transporto, patalpų ir įrangos renginiams nuoma.
3. 2010 m. Centras organizavo 57 kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams ir kitų
tikslinių grupių atstovams, kurių bendra trukmė 357 ak. val. Šiuose renginiuose kvalifikaciją
tobulino 1247 dalyviai.
4. Centras koordinavo 20 rajono mokytojų metodinių būrelių veiklą, įvyko 31 metodiniai
susirinkimai.
5. 2010 m. vykdyta 14 respublikinių olimpiadų rajoninių turų kuriose dalyvavo 188
mokiniai, organizuoti 6 rajoninės olimpiados kuriuose dalyvavo 159 mokiniai, 8 konkursai,
dalyvavo 474 mokiniai. Viso 28 olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 821 mokinys.
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Į Respublikines ir zonines olimpiadas ir konkursus pateko 63 mokiniai, visi jie buvo nuveţti.
6. Centre kaupiamos metodinės priemonės: seminarų pranešimai ir metodinė medţiaga
(186 vnt.), naujausia literatūra ir vaizdinės priemonės, (833 vnt.), visų mokomųjų dalykų
pagrindinio ugdymo bendrosios programos, metodinės rekomendacijos. Konsultuoti 83 asmenys.
7. Centras vykdo profesinio informavimo koordinavimo veiklą. Parengta ir pateikta
informacija ES projektams apie rajone veikiančius PIT. Centre veikia akredituotas PIT
(profesinio informavimo taškas); kaupiama metodinių priemonių bazė (95 vnt.), teikiamos
konsultacijos. Konsultuota 119 moksleivių, 47 pedagogai, 31 tėvas.
8. Teikiama pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai.
Ištirta, įvertinta, konsultuota 169 vaikų. Parengtos rekomendacijos jų ugdymui. Konsultuoti 52
vaikai. Konsultuoti 205 tėvai, globėjai. Konsultuota 103 mokytojų ir kitų švietimo specialistų.
Parengtos 35 ugdymo rekomendacijos.
9. Atnaujinta Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymo
komisijos veikla.
10. Dalyvaujama projektinėje veikloje. Centras, kaip partneris ar tikslinė grupė dalyvauja 8
ES struktūrinių fondų projektuose, parengta dokumentacija ir pasirašytos sutartys dėl PPT
patalpų renovacijos, įrangos, baldų, metodikų, literatūros įsigijimo, kvalifikacijos tobulinimo ir
kt.
11.Įgyvendinant 2010 metų programos tikslus susidurta su problemomis: nepilnai
panaudojamos konsultavimo, projektų, programų rengimo ir įgyvendinimo galimybės,
olimpiadų, konkursų kitų renginių viešinimo, edukacinių išvykų organizavimo galimybės,
nepakankama pedagogų gerosios patirties sklaida, silpnas grįţtamasis ryšys. (Atkreiptinas
dėmesys į nelygiavertį Centro veiklos sričių, darbuotojų ir finansavimo santykį)

______________________
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