
PATVIRTINTA 

VšĮ ,,Edukateka“ 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 28  d. 

įsakymu Nr. UG-1-12 

 
    VŠĮ ,,EDUKATEKA“, 303508850,  

    2019-2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 VšĮ ,,Edukateka“ 2019-2021-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) 

parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentus, švietimo būklę, VšĮ „Edukateka“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius 

ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.  

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų 

įgyvendinimo kokybė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas (toliau – 

KT). Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir 

kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato patalpų nuomai ir 

komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis ir kt.), remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. 

Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų 

sprendimų. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2015-2019 metų veiklos 

prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 

T2-187, 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. ŠV1-374, Įstaiga 2019–2021 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus: 

1. Įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

2. Pažangių iniciatyvų, orientuotų į ugdymo proceso tobulinimą ir personalizavimą, plėtra.  

3. Aplinkų modernizavimas ir pritaikymas švietimo reikmėms. 

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinamas neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimas, KT programų rengimas bei įgyvendinimas, siekiant teikti kokybiškas profesinio 

tobulėjimo paslaugas, darbuotojų darbo užmokestis, Įstaigos patalpų ir esančių įrenginių išlaikymas. 

 

01. TIKSLAS. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo(si) procesui organizuoti.  
Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti ugdymo(si) kokybę, kad jis būtų grindžiamas 

pamatinėmis vertybėmis, prasmės, atradimų ieškojimu. Pirmiausia turi būti koncentruojamasi į 

mokinį – apmąstant, kaip orientuojantis į asmeninius gebėjimus, polinkius padėti jam tapti 

pilnaverčiu, atviru ir aktyviu šiuolaikinės visuomenės nariu. 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

1. Vykdomos NVŠ programos atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100 100 100 100 

2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo 

bendro pedagogų skaičiaus, procentas 

100 100 100 100 

3. Mokinių, dalyvaujančių tarptautinės programos 

Nordplus Junior projekte „Mokykimės kartu“, dalis 

nuo bendro mokinių skaičiaus, procentas 

30 30   

4. Mokinių, dalyvaujančių projekte 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

100 100 100 100 



Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 

Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo 

švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų 

modernizavimas“, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, 

procentas 

5. Mokinių, dalyvaujančių pažintiniuose – 

edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus, procentais 

80 90 100 100 

6. Per metus organizuotų edukacinių – kultūrinių 

renginių ir projektų skaičius, vienetais 

10 15 15 15 

 

 

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: 

Įstaiga, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti: 

01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę. Įgyvendinant šį uždavinį, bus 

vykdomos šios priemonės: 

01.01.01. Priemonė. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas.  
Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso 

užtikrinimo, neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo.  

01.01.02. Priemonė. Tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas.  

Įgyvendinus šią priemonę, bus užtikrintas patalpų išlaikymas, apmokėtos komunalinių ir kitų 

paslaugų išlaidos, išmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas darbuotojams. 

01.01.03. Priemonė. Projekto 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo 

švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ įgyvendinimas.  

Įgyvendinant šią priemonę, siekiama sukurti šiuolaikišką edukacinę, pilnai technologijomis 

aprūpintą ugdymo(si) aplinką, kuri leis visapusiškai įgyvendinti Informacinių technologijų bei 

Fotografijos studijų veiklą bei integralų ugdymą(sį) technologijų, meno, kalbų kontekste, kurie padės 

ugdytiniams atskleisti savo prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, 

kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. Projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu bei jam pasibaigus, bus sudarytos galimybės įranga ir priemonėmis 

naudotis ir kitų, įstaigoje veikiančių studijų ugdytiniams. 

01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos augimui. Įgyvendinant šį 

uždavinį, bus vykdomos šios priemonės: 

01.02.01. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vykdymas.  

Vykdant šią priemonę, Įstaigos darbuotojai planuos savo kvalifikacijos tobulinimo veiklas 

kalendoriniams metams (vidutiniškai vienas darbuotojas sudalyvaus ne mažiau kaip 3 renginiuose 

per metus). Kvalifikacijos tobulinimo veiklas mokytojai rinksis tikslingai, atsižvelgdami į Įstaigos 

metų veiklos ir ugdymo planuose numatytus prioritetus. Kiekvienas pedagogas savo kvalifikacijos 

tobulinimui skirs ne mažiau kaip 5 dienas per kalendorinius metus.  

01.02.02. Priemonė. Tarptautinio projekto „Mokykimės kartu“ vykdymas. 

Dalyvaudami tarptautinės programos Nordplus Junior projekto „Mokykimės kartu“ (Nr. 

NPJR-2017/10087) veiklose bei klasių mainuose Įstaigos mokytojai susipažins su kitų šalių 

pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais mokymo metodais, ugdymo proceso planavimo, ugdymo 

turinio įgyvendinimo principais, mokinių motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo, 

lyderystės skatinimo metodais, būdais, siekiant geresnių mokymosi rezultatų.  



01.03. Uždavinys. Užtikrinti organizuojamų edukacinių – kultūrinių renginių, projektų 

kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės: 

01.03.01. Priemonė. Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.    

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių papildomam užimtumui, veiklos 

įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas 

neformaliojo vaikų švietimo programas,  tęstinius projektus, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių 

projektų, pažintinių – edukacinių ir kultūrinių – saviraiškos renginių programas. Mokinių poreikius 

atliepiantys edukaciniai – kultūriniai renginiai, projektai leis sukurti bendruomenės narių 

organizuojamų renginių tradicijas, bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės 

edukacijos funkciją, atitinkančią švietimo politikos prioritetus. 

01.03.02. Priemonė. Tarptautinio projekto „Mokykimės kartu“ vykdymas. 

Tarptautinės programos Nordplus Junior projekto „Mokykimės kartu“ (Nr. NPJR-

2017/10087) įgyvendinimas padės trijų Šiaurės šalių (Norvegijos, Latvijos ir Lietuvos) mokiniams 

analizuoti bei spręsti šiandieniame gyvenime aktualią problemą – paauglių kokybišką laisvalaikį, 

motyvuotą dalyvavimą jame. Dalyvaudami projekte mokiniai atliks tyrimus, kaip laisvalaikį leidžia 

bendraamžiai mokykloje, šalyje, palygins su partnerių šalių gautais rezultatais; ieškos prasmingų 

laisvalaikio formų, skatinančių asmeninį tobulėjimą, norą mokytis, pažinti. Šiuo projektu bus 

siekiama gilinti mokinių žinias apie šalių kultūrines vertybes, kalbų įvairovę ir panašumus; padėti 

mokiniams įgyti pagrindinių gyvenimo įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam tobulėjimui 

tampant aktyviu Europos piliečiu. 

 

02. TIKSLAS. Užtikrinti profesinio tobulėjimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Siekiant šio tikslo, svarbu tenkinti mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo 

poreikius gauti kokybiškas KT paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (toliau KTR), skatinti, kad KTR įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytą savo praktinėje 

veikloje, ir didinti atsakomybę už ugdymo kokybę; taip pat svarbu teikti informacinę, ekspertinę, 

konsultacinę profesiniam tobulėjimui pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią 

švietimo įstaigų veiklos tobulinimą bei mokytoją profesini tobulėjimą, racionaliai naudojant KT 

skirtas lėšas. 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

1. KT programų skaičius (vienetais) 23 25 30 30 

2. Organizuotų gerosios patirties sklaidos renginių 

skaičius (vienetais) 

10 12 15 20 

3. Darbų elektroniniame edukaciniame banke skaičius 

(vienetais) 

15 20 25 30 

 

 

02. Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės: 

02.01. Uždavinys. Įgyvendinti mokytojų tęstinio profesinio tobulinimo priemonių planą, 

atsižvelgiant į mokytojų asmeninio ir profesinio tobulėjimo poreikius.  Įgyvendinant šį 

uždavinį bus vykdomos šios priemonės: 
02. 01. 01. Priemonė. KTR programų rengimas, akreditavimas. 
Šia priemone, atsižvelgiant į ugdymo turinio bei metodikų kaitą, siekiama rengti ilgalaikes, 

prilygintas akredituotoms, KT programas (pagal KT programų akreditavimo procedūrą, reikalavimus 

KT programoms, reikalavimus švietimo konsultantams, apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką) ir 

tokiu būdu nuosekliai gerinti mokytojo darbo kokybę. 

02.01. 02. Priemonė. KTR organizavimas ir stebėsena. 



Vykdant šią priemonę bus parengtos akredituotos profesinio tobulinimo programos, 

organizuoti KTR, kad mokyklų vadovai, ją pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių 

vedėjai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai įgytų naujų kompetencijų ir žinių. Vykdant 

profesinio tobulinimo programas būtina tinkamai įvertinti mokymų poreikį, jų vertinimą ir 

sistemingai rinkti grįžtamąjį ryšį, kad atsirastų galimybė veiksmingiau pamatuoti kvalifikacinių 

mokymų poveikį mokytojo darbui, jo tolimesnei profesinei karjerai bei mokinių ugdymo rezultatams. 

02.02. Uždavinys. Tobulinti paslaugų kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdoma ši 

priemonė: 

02.02.01. Priemonė. Duomenų bazių administravimas, kompetencijos dirbti su 

naujausiomis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis (toliau IKT) tobulinimas. 

Vykdant šią priemonę bus turtinamas Elektroninis edukacinis duomenų bankas, 

Įstaigos interneto svetainė, socialinis tinklapis. Bus nuolat tobulinama mokytojų ir pagalbos 

specialistų skaitmeninio raštingumo ir kitos bendrosios kompetencijos, dirbant su naujausiomis IKT, 

domintis kompetencijos tobulinimo poreikiais bei organizuojant skaitmeninio raštingumo sričių 

mokymus įvairiais lygmenimis. 

 

03. TIKSLAS. Atnaujinti ir kurti inovatyvias edukacines erdves. 
Siekiant šio tikslo, planuojama esamas Įstaigos erdves kuo labiau išnaudoti ugdymo(si) 

proceso efektyvinimui. Jauki, įvairiapusiškai saugi edukacinė aplinka yra įtakojantis faktorius ne tik 

ugdymo rezultatams, bet ir svarbi mokinių fiziniam ir psichologiniam saugumui, patyrimui, 

saviugdai, padeda formuotis jo pomėgiams, daro įtaką kultūrai, vertybinių nuostatų formavimui, 

mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiams. 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 metų 

faktas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, 

procentai 

90 95 95 100 

2. Atnaujintos arba naujai įrengtos edukacinių aplinkų 

vidaus erdvės, vienetai 

1 0 1 0 

3. 3. Įsigyta informacinių technologijų ar įrangos, vienetai 5 20 5 5 

 

 

03. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: 

Įstaiga, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti: 

03.01. Uždavinys. Pritaikyti esamas patalpas ugdymo(si) reikmėms. Įgyvendinant šį 

uždavinį, bus vykdomos šios priemonės: 

03.01.01. Priemonė. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.  

Vykdant šią priemonę, kiekvienais metais (iki rugsėjo 1 d.) bus atlikti einamieji vidaus 

patalpų, mokomųjų kabinetų, kad ugdymo procesas prasidėtų sklandžiai ir atitiktų higienos normas. 

03.01.02. Priemonė. Informacinių technologijų diegimo ir naudojimo plėtra. 

Vykdant šią priemonę per trejus metus bus atnaujinti ugdymui naudojami 5 metų ir senesni 

kompiuteriai, nupirkta kitos mokomosios įrangos. Bus patobulintos Įstaigos darbuotojų IKT 

kompetencijos. Įgyvendinus priemonę bus sudarytos sąlygas ugdymo modernizavimui, 

individualizavimui ir mokymosi motyvacijos didinimui, informatikos mokymu grįsto ugdymo turinio 

plėtrai, veiksmingam švietimo pagalbos edukacinių programų įgyvendinimui. 

03.02. Uždavinys. Kurti inovatyvias edukacines erdves. Įgyvendinant šį uždavinį, bus 

vykdomos šios priemonės: 

03.02.01. Priemonė. Projekto „VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės 

stiprinimas neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“ vykdymas. 



Vykdant šią priemonę, bus įgyvendinamas projektas „VšĮ „Edukateka“ materialinės – 

techninės bazės stiprinimas neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“ (Nr. 

09.1.3-CPVA-K-723-01-0006). Modernizavus I aukšto erdvę bus sukurta šiuolaikiška edukacinė, 

pilnai technologijomis aprūpinta ugdymo(si) aplinka, kuri leis visapusiškai įgyvendinti Informacinių 

technologijų bei FOTOgrafijos studijų veiklą bei integralų ugdymą(sį) technologijų, meno, kalbų 

kontekste, kurie padės ugdytiniams atskleisti savo prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų 

bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities 

iššūkius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei jam pasibaigus, bus sudarytos galimybės įranga ir 

priemonėmis naudotis ir kitų, įstaigoje veikiančių studijų ugdytiniams. Šios  investicijos užtikrins 

įstaigos teikiamų paslaugų augimą.  

03.02.02. Priemonė. Patalpų atnaujinimas ir pritaikymas.  
Vykdant šią priemonę, bus modernizuojamos patalpos, atliekami einamojo remonto darbai 

mokomuosiuose kabinetuose.  

 

 

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2019-2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, 

priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė. 

 

 

Direktorius                     Gediminas Jonauskas 

 

______________________________ 

 

 

SUDERINTA                

VšĮ „Edukateka“ steigėjų posėdžio                 

2018-12-27 protokoliniu nutarimu               

(protokolas Nr.V5-3)                 

                 

 

 

 

 



Strateginio plano  

priedas 

 

VŠĮ ,,EDUKATEKA“, 303508850, 

2019–2021 METŲ STRATEGINIO PLANO 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 lentelė 

 

 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavim

ai 2018-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2019-iesiems 

metams 

Projektas 

2020-

iesiems 

metams 

Projektas 

2021 

-iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 37000 67000 48000 65000 

1.1. išlaidoms     

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 1700 2000 2500 3000 

1.1.2. iš jų patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos 3000 4000 4500 5000 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 32300 61000 41000 57000 

 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 37000 67000 48000 65000 

 2.1. DOTACIJOS, IŠ VISO: 13000 62000 42000 58000 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:     

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB (NVŠ) 13000 

 

15000 15000 15000 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines 

paslaugas) SB (Projektams vykdyti) 

2000 3000 3000 3000 

2.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines 

paslaugas) VB(Kultūros pasas) 

0 

 

2000 2000 2000 

2.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines 

paslaugas) ESB(Projektams vykdyti) 

17000 42000 22000 

 

38000 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3100 5000 6000 7000 

2.2.1. Veiklos pajamos: 1800 2000 3000 3000 

2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai KT  1000 1000 2000 

2.2.3. Paramos lėšos 1300 2000 2000 2000 

 

 

 



2 Priedas 
 

ĮSTAIGOS 2019-2021 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

Planuojama reikšmė 

2019 2020 2021 

1. Sudaryti 

sąlygas 

kokybiškam 

ugdymo(si) 

procesui 

organizuoti. 

 

 

1.1. Užtikrinti ugdymo programų 

įvairovę. 

 

 

1.1.1 Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas. 

 

Direktorius Programos, skaičius 3 4 4 

1.1.2. Tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas.  Direktorius Programos, skaičius 4 4 4 

1.1.3 Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių 

neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių 

mokyklų modernizavimas“ įgyvendinimas. 

Direkorius, 

Mokytojai 

Mokinių skaičius 180 180 180 

1.2. Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos augimui. 

1.2.1. Darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimo vykdymas Metodinės 

veiklos 

vadovas 

KTR skaičius, vnt. 5 5 5 

1.2.2. Tarptautinio projekto „Mokykimės kartu“ vykdymas. Direktorius Dalyvių skaičius 30 - - 

1.3. Užtikrinti organizuojamų 

edukacinių – kultūrinių renginių, 

projektų kokybę. 

1.3.1. Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.    Direkorius, 

Mokytojai 

Renginių skaičius 10 12 15 

1.3.2. Tarptautinio projekto „Mokykimės kartu“ vykdymas. Metodinės 

veiklos 

vadovas  

KTR, vnt. 3 - - 

2 Užtikrinti 

profesinio 

tobulėjimo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą. 

 

2.1. . Įgyvendinti mokytojų tęstinio 

profesinio tobulinimo priemonių planą, 

atsižvelgiant į mokytojų asmeninio ir 

profesinio tobulėjimo poreikius. 

2.1.1.  KTR programų rengimas, akreditavimas. Metodinės 

veiklos 

vadovas  

KTR programų 

skaičius 

25 30 30 

2.1.2 KTR organizavimas ir stebėsena. Direktorius KTR programų 

skaičius 

25 30 30 

2.2. Tobulinti paslaugų kokybę. 

 

2.2.1. Duomenų bazių administravimas, kompetencijos dirbti su 

naujausiomis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis 

(toliau IKT) tobulinimas. 

Direktorius 

Mokytojai 

Išklausytų seminarų 

skaičius.  

1 1 1 

3. Atnaujinti 

ir kurti 

inovatyvias 

edukacines 

erdves. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pritaikyti esamas patalpas 

ugdymo(si) reikmėms. 

 

2.1.1.  Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Direktorius Suremontuotų 

patalpų plotas, kv. m. 

70 100 30 

2.1.2. Informacinių technologijų diegimo ir naudojimo plėtra. Direktorius įsigytos įrangos 

skaičius vnt. 

15 5 5 

2.2. Kurti inovatyvias edukacines 

erdves. 

 

2.2.1. Projekto VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės 

stiprinimas neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir 

prieinamumo didinimui“ vykdymas.  

Direktorius Naujų klasių skaičius, 

vnt. 

1 0 0 

2.2.2. Patalpų atnaujinimas ir pritaikymas. Direktorius Patalpų sk., vnt. 1 1 1 

___________________________ 


