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Kaišiadorys 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro strateginio 2022–2024 metų veiklos plano 

veiklos prioritetai: 

- sudaryti sąlygas gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui, neformaliojo švietimo prieinamumui, 

rengti paraiškas ir įgyvendinti finansuotus projektu; 

- kelti darbuotojų kvalifikaciją skatinant dalyvauti ilgalaikėse programose; 

- teikti kokybiškas ir prieinamas sporto ir fizinio aktyvumo, neformaliojo švietimo paslaugas. 

2022 m. rugsėjo 1 d. įvyko Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro reorganizacija. Po 

reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Kaišiadorių švietimo ir sporto centras bei 

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba įgyvendino įstaigoms teisės aktais nustatytus tikslus ir 

funkcijas ir užtikrino Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro veiklos tęstinumą. 

Kaišiadorių švietimo ir sporto centre (toliau – Centras) veikia trys skyriai: Sportinio ugdymo skyrius,  

Neformaliojo švietimo skyrius (poskyris – Atviras jaunimo centras „Mazgas“), Ūkio veiklos skyrius. 

Centro biudžetą 2022 metais sudarė: savivaldybės skirti asignavimai – 956563,74 Eur; iš valstybės 

biudžeto gautos lėšos –  28926,00 Eur; už baseino, pramankštos salės, futbolo aikštės, teniso aikščių, 

mokymų paslaugas, atlygį už treniruotes surinkta 77057,97 Eur; projekto „Sportuok ir pažink 

Kaišiadorių kraštą“ lėšos – 2206,04 Eur,  visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios 

programos vykdymo lėšos – 3892,00 EUR; paramos lėšos – 7198,67 EUR. 

Centras yra akredituota Jaunimo savanorius priimanti organizacija, per metus priėmė  keturis 

savanorius. 

Centro direktorius yra Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos valdybos narys, Asociacijos 

Regionų krepšinio lyga vykdomojo komiteto narys, Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės 

valdybos narys, Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (SSKR) darbo grupės narys, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, VšĮ Kaišiadorių pirminės priežiūros sveikatos 

centras stebėtojų tarybos narys. 

Sportinio ugdymo skyrius 

2022 m. lapkričio 9-10 d. vyko Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Sportinio ugdymo skyriaus 

išorinis vertinimas. Šio išorinio vertinimo tikslas – skatinti NVŠ teikėją tobulėti siekiant geresnės 
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ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. Išorinio vertinimo išvadoje pažymėti stiprieji 

veiklos rodikliai ir/ar jų aspektai (Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos susietos su 

programų temomis, uždaviniais ir kitais aspektais; Mokytojų, trenerių kvalifikacija ir  nuolatinis 

tobulėjimas; Bendradarbiavimas ir bendravimas; Ugdymo programa/planas yra nuosekli/-us ir 

logiška/-as, parengta vadovaujantis teisės aktais; Taikoma aiški ir lanksti  paslaugų kainodara) ir 

tobulintini veiklos rodikliai ir/ar jų aspektai (Individualios vaiko pažangos vertinimo sistema. 

Pažymėtina, kad vaiko pasiekimų vertinimo praktikos aiškios, tačiau pažangos vertinimo praktikos 

skiriasi savo raiška, individualizuotos ir priklauso nuo pedagogo, trenerio pastangų ir patirties; Fizinė 

ugdymo(si) aplinka ir priemonės; Tyrimų, anketų, į(si)vertinimo ir kt. duomenys naudojami veikloje, 

remiantis jais tobulinamos ir kuriamos naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė). 

Sportinio ugdymo skyriuje 2022 metais buvo vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo, 

neformaliojo sportinio ugdymo, bei Vaikų mokymo plaukti Kaišiadorių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose programos, dalyvaujama projektuose  „Sportuok ir pažink Kaišiadorių 

kraštą“, „AktyvUoliai“, „Delfinas 2022“, „Treniruotės Centro darbuotojams“, „Teniso pamokos 

suaugusiems“, Plaukimo pamokos suaugusiems“. 

Sportinio ugdymo skyriuje dziudo, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio, teniso 

ir sportinių žaidimų treniruotes lanko 533 ugdytiniai (32 grupės). 

Vaikų mokymo plaukti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose programos 

užsiėmimus lankė 352 vaikai iš 19 klasių. 

Dalyvavimas varžybose, renginių organizavimas. Kaišiadorių vyrų krepšinio komanda „Savingė“ 

2021/2022 m. sezone kovas baigė aštuntfinalyje, Regionų krepšinio lygos čempionate komanda 

dalyvauja septintą sezoną, B divizione rungtyniauja su Radviliškio, Šiaulių, Pakruojo, Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio, Raseinių, Gargždų, Kretingos, Skuodo komandomis. Vaikų krepšinio 

komandos dalyvavo MKL pirmo iššūkio U12, MKL U14, U17 čempionatuose, U14 komanda 

dalyvauja „Mantinga vaikų čempionate“, U17 vaikinų krepšinio komanda dalyvauja Kaišiadorių- 

Elektrėnų krepšinio lygoje.  

5 futbolo komandos varžėsi Vilniaus apskrities futbolo lygoje, Moksleivių futbolo lygoje. U9 vaikų 

futbolo komanda dalyvavo LFF čempionate. Kaišiadorių vyrų futbolo komanda „Kaišiadorys-

Baltai“ rungtyniavo Sekmadienio futbolo lygos A divizione, Futsal pirmenybėse.  

Sportininkai, lankantys lengvosios atletikos treniruotes dalyvavo LAF taurės varžybose 

Marijampolėje ir Šiauliuose, Lietuvos vaikų čempionate Marijampolėje, Lietuvos vaikų lengvosios 

atletikos olimpinių vilčių čempionatas rajonų grupėje, Panevėžio sprinto dienos bėgime, Šiaulių 

miesto jaunučių atvirame čempionate, Kauno rajono bėgime, bėgime „Kuršėnams 442“, bėgime 

„Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai“, bėgime Rumšiškėse „Aplink Lietuvą“, XXI-ajame bėgime 

„Jono Basanavičiaus tėviškė“, bėgime Kaune „Kalėdinis bėgimas 2022“. 

Dziudo auklėtiniai dalyvavo atvirajame Lietuvos dziudo čempionate Prienuose ir Kėdainiuose, 

Lietuvos mokinių grapling pirmenybėse, Lietuvos dziudo kata čempionate. 

Kaišiadorių plaukikai dalyvavo Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybėse Kaune, tarptautinės 

plaukimo varžybos „Klaipėda Grand Prix 2022, XIV tarptautinės plaukimo varžybos „Olimpiečių 

taurė 2022“ Utenoje, tarptautinėse plaukimo varžybose „Dzūkijos taurė 2022, Alytaus miesto 

atvirose vaikų plaukimo pirmenybėse, Marijampolės savivaldybės vaikų plaukimo čempionate, 

Elektrėnų savivaldybės vaikų plaukimo pirmenybėse „Elektrėnų žiburiai 2022“, Širvintų sporto 

centro vaikų plaukimo pirmenybės, vaikų plaukimo pirmenybės „Varėnos žuvelės 2022“. 
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Futbolo, lengvosios atletikos ir plaukimo komandos sėkmingai dalyvavo XI pasaulio lietuvių sporto 

žaidynėse Druskininkuose. 

Sportinio ugdymo skyrius organizavo sporto renginius: žingsnių iššūkį „Žengiu 104 per 

Kaišiadoris“, „Kartu įveikime 3/11/32“, Kaišiadorių sporto žaidynes, Naktinę bėgimo šventę 

„Kaišiadorys 2022“, Kaišiadorių lengvosios atletikos pirmenybes, futbolo turnyrus „Žiogelis“, 

„Žiogas“, „Žaisk futbolą už savo klasę“, „Saulėgrįžos taurė 2022“, Krepšinio 3X3 turnyrus 

Kaišiadoryse, Žiežmariuose, Stasiūnuose ir Rumšiškėse, plaukimo varžybas treneriams Jūratei 

Tumėnienei ir Jeronimui Tamašauskui atminti, „Algimanto Žvirblio taurė 2022“, darželių sporto 

žaidynes „Saugūs, sveiki, vikrūs“. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai aktyviai naudojasi plaukimo baseino, pramankštos salės, 

teniso aikščių, bėgimo takelių ir futbolo aikštės paslaugomis, per savaitę vidutiniškai apsilanko apie 

400 gyventojų. Baseino ir pramankštos salės paslaugomis taip pat naudojasi įvairios Kaišiadorių 

organizacijos, Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos nariai, Strėvininkų socialinės globos namų 

gyventojai, Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.  

Neformaliojo švietimo skyrius 

Neformaliojo švietimo skyrius (toliau – Skyrius), siekdamas Kaišiadorių rajono gyventojams 

sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą plėtojant mokymosi pasiūlos ir paklausos sistemą,  

tobulinti įgytas kvalifikacijas bei įgyti papildomų kompetencijų, užsiimti kūrybine veikla, dalyvauti 

renginiuose (konkursuose, olimpiadose ir kt.), skleisti gerąją patirtį, 2022 metais tyrė mokymosi 

poreikius, organizavo renginius suaugusiesiems ir mokiniams. Iš viso per 2022 metus suorganizuoti 

340 renginių,  kuriuose dalyvavo 8559 asmenys.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“ (toliau – 

TAU), buvo vykdoma bendradarbiaujant Kaišiadorių, Rumšiškių ir Žaslių miestų gyventojams. 

Programą lankė 143 klausytojai. Prie jau vykusių trijų, vyresniojo amžiaus gyventojų veiklų, 

prisidėjo du papildomi užsiėmimai – juvelyrika ir anglų kalbos mokymai. 2022 m. spalio mėn. prie 

jau esamų trijų universiteto skyrių, naujai prisijungė Žiežmarių skyrius.  

Per 2022 m. klausytojams buvo pasiūlyta 47 paskaitos ir 42 kito pobūdžio renginiai. Renginių 

tematika įvairi, temos pasirinktos pagal senjorų išsakytus lūkesčius: emocinis intelektas, sveika 

gyvensena, istorija, kalbos ir kt. Juose dalyvavo 3687 klausytojai. Taip pat vyko susitikimai su 

žinomais mūsų rajono ir šalies žmonėmis, su kitų rajonų trečiojo amžiaus universitetų atstovais. TAU 

taryba atstovavo universitetą įvairiuose šalies susitikimuose.  

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto komanda nominuota kaip „Spalvingiausia komanda“ 

Nacionalinėje IV TAU universiadoje. 2022 m. buvo pažymėtas Kaišiadorių trečiojo amžiaus 

universiteto 10-ties metų jubiliejus, kuris pandemijos laikotarpiu buvo atidėtas metams laiko.  

TAU programą sklandžiai vykdyti padeda studentų išrinkta TAU taryba, kurią sudaro universiteto 

rektorius ir 12 tarybos narių. Aktyviai vykdoma TAU dailės studijos programa (vyko 28 

užsiėmimai), buvo surengtos trys TAU dailės studijos parodos, bei penkios autorinės darbų parodos. 

Iš viso 2022 m. Skyriuje organizuota 14 parodų. TAU mišrus vokalinis ansamblis „Tau” koncertavo 

trečiojo amžiaus universiteto renginiuose, atstovavo Lietuvos TAU senjorų chorų ir vokalinių 

ansamblių festivalyje Vilniuje, noriai dalyvavo muzikinėse popietėse, šventėse (vyko 28 repeticijos). 

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimų darbai publikuoti socialinio tinklapio Facebook „Kaišiadorių 

trečiojo amžiaus universitetas” paskyroje.  

Spalio-gruodžio mėn. vyko ilgalaikiai mokymai pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Elementary 55+“, skirti Kaišiadorių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus bendruomenės nariams 
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įgyti anglų kalbos gebėjimų, komunikuojant bei tobulinti jau turimas žinias. Užsiėmimus lankė 30 

dalyvių (14 dalyviai Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai, iš kurių 8 tapo Kaišiadorių TAU 

nariais ir 16 TAU studentų). Lektorės iniciatyva mokymai tęsiami savanoriškais pagrindais ir 

pasibaigus programos laikotarpiui. 

Tradiciškai, rajone koordinuota 23-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“, kurios 

renginiai vyko 12-oje Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros įstaigų. Iš viso buvo organizuoti 38 

renginiai, kuriuose dalyvavo virš 600 dalyvių (50 % daugiau dalyvių, nei 2021 m.). 

2022 metais buvo įvykdytos 36 ilgalaikės ir trumpalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos. Pagal 

jas suorganizuoti 56 kvalifikacijos tobulinimo renginiai švietimo darbuotojams. Palyginus su 2021 

m. skaičius mažėjo, kadangi daugiau buvo organizuojama ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų. Renginiuose dalyvavo 1419 dalyvių. Skyriaus patalpose vyko 3 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kitose įstaigose (gimnazijose, pagrindinėse mokyklose, progimnazijoje, lopšeliuose-

darželiuose ir kt.) – 29 renginiai. Nuotoliniu būdu  vyko 24 renginiai, Išvykos – 3. Pagal lektorių 

tipą, kaip ir 2021 m., daugiausiai renginių pravedė mokytojai praktikai. 2022 m. renginių dalyviams 

ir lektoriams išduota 2117 pažymų ir pažymėjimų. 2022 m. pab. pradėti naudoti ir renginių 

dalyviams išduoti elektroniniai renginių pažymėjimai bei pažymos.  

Renginių tematika įvairi. Atsižvelgiama į valstybinius ir rajono kvalifikacijos tobulinimo  prioritetus. 

Didelis dėmesys skirtas IKT taikymui ugdymo procese, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymui, 

kompetencijoms, reikalingoms įgyvendinti šiuolaikinį ugdymo turinį ir kt.   

Atsižvelgiant į valstybinius prioritetus parengtos šios programos: 

1 prioriteto „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį“ punktus: 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas ir siekiant patobulinti pedagoginių darbuotojų IT 

naudojimo technologines ir edukologines kompetencijas parengtos 2 ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos: „Skaitmeniniai nuotolinio ir hibridinio mokymo sprendimai“, „Skaitmeninio 

raštingumo mokymai“; 1 trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „SMART interaktyvios 

lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas parengta 1 ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programos „(Į)(si)vertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo 

įsivertinimo patirtys 5-12 klasėse”; 

1.3. Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse parengtos 2 ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Anglų kalba pradedantiesiems „Elementary“ 55+“,  „Lietuvių kalba – 

ukrainiečiams“. 

Parengtos 2 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, padedančios iš dalies įgyvendinti 1 

prioritetą – diegti atnaujintą ugdymo turinį, parinkti tinkamus metodus („Mokytojų kompetencijų 

plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų kontekste“, „Pedagogų kompetencijų įsivertinimas ir ūgtis 

atnaujinto ugdymo turinio kontekste”), 2 trumpalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos („Kaip 

tinkamai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas katalikų tikybos bendrąsias programas? Praktiniai 

aspektai“ bei „Patirtinė veikla darželyje – sėkmingiausias metodas vaiko pažangai“). 

2 prioriteto „Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas“ punktus: 

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos sukurtos ir 

įgyvendintos 1 ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa: „Individualizuoto-diferencijuoto 

ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“; 
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2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas 

tobulinimas parengtos 4 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos: „Darbo kokybės didinimas 

taikant supervizijos metodą“, „Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas mene“, „Suaugusiųjų 

bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant emocinio saugumo“, „Bendravimo įgūdžių programa – 

nuo konflikto iki saviempatijos ir bendradarbiavimo“, 1 trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas. Įtaka gyvenimo kokybei bei mokymuisi“ 

3 prioriteto „Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų 

tobulinimas“ punktus: 

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas parengta 1 trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Lyderystės ir pilietinių vertybių formavimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose“  

3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime parengta 1 ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai: sėkmės, sunkumai ir jų įveika“, 3 

trumpalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos: „Logopedinio masažo technika šalinant 

dizartrijas“, „Įtrauktis – teisė būti kartu“, „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su 

zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“. 

Parengtos 4 ilgalaikės, 6 trumpalaikės programos, neatliepiančios valstybinių prioritetų, tačiau 

tenkinančios individualius įstaigų ar pedagogų poreikius. 

Parengtos minėtos kvalifikacijos tobulinimo programos atitinka šias rajono 2021-2022 m. m. ir 

2022-2023 m. m. švietimo prioritetines veiklos sritis: 

1. Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą – 1 ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa,  1 trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa;  

Socialinio emocinio ugdymo stiprinimas / tobulinimas mokyklose – 6 ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos, 4 trumpalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos;  

Nuotolinio mokymo stiprinimas – 2 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, 1 trumpalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa;  

Ugdymo turinio atnaujinimas / Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui – 2 ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo programos, 1 trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa;  

Įtraukiojo ugdymo diegimas bendrojo ugdymo mokyklose – 5 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos,  4 trumpalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos.  

Parengtos 1 ilgalaikė, 3 trumpalaikės programos, neatliepiančios savivaldybės prioritetų, tačiau 

tenkinančios individualius įstaigų ar pedagogų poreikius. 

Vykdant gerosios patirties sklaidą suorganizuota 15 renginių, kurių trukmė 95 val.,  dalyvavo 401 

dalyvių (lyginant su 2021 m. dalyvių skaičius išaugo 60%). 

Elektroninis Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankas (EPB) įstaigos 

interneto svetainėje papildytas 7 metodiniais darbais, kuriuose savo patirtimi dalinosi 8 pedagogai. 

Vyko 3 darbo grupės posėdžiai dėl EPB metodinių priemonių atrankos. 

Pertvarkius metodinę veiklą jau ketvirtus metus veikia Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo 

pokyčių inicijavimo grupė (ŠPIG), kurią sudaro 23 švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui 

arba deleguotas mokytojas, arba įstaigos direktorius, nesant pavaduotojo pareigybės. Grupės 

paskirtis – inicijuoti švietimo pokyčius, padėti įgyvendinti švietimo politiką savivaldybėje, 

vadovauti mokytojų gerosios patirties sklaidai, spręsti mokyklose kylančias ugdymo organizavimo 

problemas, siekiant gerinti vaikų / mokinių ugdymosi pasiekimus.  Per metus vyko 5 grupės  

susirinkimai. Inicijuota ir įgyvendinta 1 ilgalaikė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa 

„(Į)(si)vertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys 5-
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12 klasėse“. Programą sudaro 5 moduliai: „Įsivertinimo ir pažangos stebėjimo įrankiai tiksliųjų 

mokslų pamokose“; „Mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdai taikant skaitmeninius išteklius, 

siekiant kiekvieno mokinio pažangos“; „Mokinių vertinimo formos ir įrankiai, padedantys užtikrinti 

vertinimo validumą“; „Ko reikia, kad vaikai prisiimtų atsakomybę už savo mokymąsi?“; 

„Kalbininkai įsivertinimo metodų labirinte“. Programoje dalyvavo 202 pedagogai, jos metu savo 

patirtimi dalinosi 19 rajono pedagogų, 12 mokyklos vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui susipažino 

su Lietuvoje nauja, dar kitur netaikoma, individualaus mokymosi pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintas Bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas metodika 

Forvardo privačioje mokykloje: mokymosi turinio realiai individualizuojamu, pritaikant jį kiekvieno 

vaiko gebėjimams ir mokymosi tempui. Šios veiklos padėjo siekti ilgalaikio prioritetinio švietimo 

pokyčio – įsivertinimo, ugdančio vaiko atsakomybę ir savarankiškumą tobulinimo mokyklose. 

Švietimo pokyčių inicijavimo grupė sprendė mokyklose ir savivaldybėje kylančias aktualias 

problemas: aptarė 2021 m. veiklos rezultatus ir 2022 m. veiklos kryptis, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo diegimo planą, Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2022-2024 metų veiksmų planą,  planuojamų teminių grupių 

veiklos kryptis ir veiklos aprašą,  Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties 

banko išteklius ir plėtrą, mokyklų bendradarbiavimą su Kaišiadorių pedagogine psichologine 

tarnyba, Šv. Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centru, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose 

(„Keliaujantis Aristavėlės dvaras“, „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant 

besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas”) ir kt. Šios veiklos padėjo siekti 

ilgalaikių prioritetinių švietimo pokyčių, t. y. pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui, įtraukiojo 

ugdymo diegimui švietimo įstaigose. 

2022 m. startavo pedagogų teminių grupių veikla. Pagal parengtą reglamentą veikė 5 savitarpio 

pagalbos grupės, sudarytos šių aktualių praktinių profesinių klausimų sprendimui: „Kaip keisis 

švietimo pagalbos specialistų veikla diegiant atnaujintą ugdymo turinį?“ (moderavo  Kaišiadorių 

šventosios Faustinos mokyklos pedagogai Rūta Stankienė, Asta Šimaitė); „SUP vaikai 

neformaliajame ugdyme“ (moderavo  Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos pedagogai Rūta 

Stankienė, Inga Armanavičiūtė); „Kaip pasirengti įvairių dalykų atnaujinto ugdymo turinio diegimui 

pradinio ugdymo mokytojams?“ (moderavo  Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pradinių 

klasių mokytoja Renata Sausaitienė); „Atnaujinto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio 

dermė“ (moderavo  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė); „Atnaujinto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio dermė“ (moderavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė). Įvyko 6 susitikimai, kuriuose 

dalyvavo 58 pedagogai. Šios grupės veiklą tęs 2023 metais, numatoma organizuoti ir daugiau grupių 

veiklų, padėsiančių spręsti UTA diegimo, įtraukiojo ugdymo ir kt. klausimus. 

Skatinant Kaišiadorių rajono mokinių akademinę ir kūrybinę saviraišką, organizuotos 36 olimpiados, 

konkursai ir kt. renginiai. Juose dalyvavo 1476 mokiniai (olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius 

padidėjo iki 10%, dalyvių – 30%). Ne visos rajono gimnazijos išnaudojo galimybę deleguoti 

mokinius į olimpiadas ir konkursus. Didžioji dalis renginių mokiniams vyko nuotoliniu būdu. 

Renginiai vyko sklandžiai, nes taip vyksta antrus metus, yra patirtis. Respublikiniuose olimpiadų ir 

konkursų etapuose dalyvavo 40 mokinių ir jų mokytojai. Organizuotas olimpiadų, konkursų 

užduočių rengimo, stebėjimo ir vertinimo komisijų darbas (27 komisijų posėdžiai, 134 dalyviai).  
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2022 m. vykusio miesto renginio „Paukščių festivalis” metu, iš įvairių miestų sulaukta 160 dalyvių 

darbų respublikiniame vaikų ir suaugusiųjų meninės kūrybos konkurse „Laimės paukštė”.  

Skyriuje vyko konsultacijos dėl metodinių/mokymo priemonių teikimo, kursų mokytojams, 

ketinantiems atestuotis, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, elektroninės registravimosi į 

renginius sistemos „Semiplius“.  

Neformaliojo švietimo skyrius įgyvendino tarptautinio projekto Erasmus+ „Benefits and Dangers of 

Social Media” ilgalaikę (42 val.) mokymų programą „Socialiniai tinklai: nauda ir pavojai“, kurios 

tikslas – parengti specialistus, galinčius sąmoningai ir kryptingai kalbėtis su mokiniais apie 

socialinių tinklų naudojimą, suteikti mokiniams įrankius naudotis socialiniais tinklais, o nebūti jų 

valdomiems. Programoje dalyvavo 13 pedagogų, su parengta laisvai pasiekiama medžiaga bei jos 

naudojimo metodika susipažino ir ją išbandė dar 16 pedagogų, kiti pedagogai informaciją, kaip 

naudotis projekto metu parengta medžiaga, ras Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banke. Kartu su 5-iomis rajono ugdymo įstaigomis įgyvendino 6-ias 

respublikines konferencijas. Skyrius bendradarbiauja su daugiau nei 40 partnerių. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės gyventojams informacija apie galimybes bendradarbiauti, mokytis, dalyvauti švietimo 

ir kultūros renginiuose skleidžiama įstaigos, savivaldybės interneto svetainėse, rajoninėje spaudoje, 

internete.  

Neformaliojo švietimo skyriaus poskyris Atviras jaunimo centras „Mazgas“ per pirmuosius 

atsidarymo metus – 2022 m., sulaukė beveik 5 tūkstančių lankytojų. Daugiausiai 14-16 amžiaus, iš 

viso 700 unikalių (apsilankiusių pirmą kartą) lankytojų. Sausio-gruodžio mėnesiais jaunuoliams 

buvo pasiūlyta 100 renginių bei veiklų, kurios skelbtos socialinių tinklų „Mazgas” paskyrose,  Tai 

filmų peržiūros, protų mūšiai, kulinariniai užsiėmimai, sodininkystės pamokos bei įvairios meninės 

veiklos. Daugiausiai dėmesio sulaukęs susitikimas ir virš 100 „Mazgas” jaunuolių sulaukęs renginys 

- susitikimas su televizijos laidų vedėju, komikų bei aktoriumi Mantu Bartuševičiumi.  

Pradėti bendradarbiavimai su Kaišiadorių rajono įstaigomis bei kitais Lietuvos atvirais jaunimo 

centrais, jaunuoliams suteikė galimybę išvykti ir susipažinti su Ukmergės, Elektrėnų, Zarasų rajonų 

jaunuoliais, sudalyvauti Jaunimo reikalų agentūros (JRA) organizuojamoje Jaunimo metų atidarymo 

šventėje bei Klaipėdoje pasiklausyti konferencijos apie jaunimo galimybes Europoje. Centro 

jaunimas inicijavo veiklos, sudarytos sutartys su rėmėjais.  

Bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybės biblioteka transliuotas tarptautinis 

dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas”, kurio metu miesto bei rajono gyventojai kviesti 

net į 9 filmo peržiūras. Taigi Centras atviras ir miesto gyventojams, kurie kviečiami į jiems skirtus 

skirtus renginius, pvz. Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkės iniciatyva ir bendradarbiaujant 

su VR SPOT (interasktyvi virtualios realybės erdvė) atvirame jaunimo centre „Mazgas” dvi dienas 

rodytas virtualios realybės filmas „Angelų Takais”, paremtas M. K. Čiurlionio darbais. Į filmą 

kviesti rajono ugdymo įstaigų moksleiviai, mokytojai, TAU nariai, įstaigų atstovai, gyventojai.  

Organizuotas „Augu su kinu” 1-4 klasių kino festivalis, kurio metu Kaišiadorių r. pradinių klasių 

mokiniai buvo kviečiame į filmo peržiūras. Festivalis sulaukė didelio rajono mokyklų susidomėjimo, 

per 4 dienas vykusiame festivalyje apsilankė beveik 500 mokinių.  Daug jaunimo dėmesio susilaukė 

vykusi stovykla „Mazgas važiuoja“, kurios metu aplankyti 2 jaunimo centrai bei organizuotas žygis.  

Taip pat mažinant atskirtį tarp skirtybių, atsirado bendradarbiavimas su Kaišiadorių šv. Faustinos 

mokykla-daugiafunkciniu centru. Susitikimų metu vyko kulinarinės, siuvimo veiklos, filmų 

peržiūra, bendravimas prie arbatos.  
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Taip pat vyko nuolatinės prevencinės paskaitos prieš rūkymą, alkoholio vartojimą bei narkotines 

medžiagas. Susitikimai-paskaitos apie rūšiavimo ir tvarumo svarbą, gilintos žinios apie psichikos 

sveikatą. Daug dėmesio sulaukė ir pasiteisinusi iniciatyva, išaugusi į projektą - drabužių mainai. 

Projektas truko 4 mėnesius, kurio metu jaunuoliai galėjo atnešti savo tvarkingus, nenešiojamus 

drabužius bei pasiimti kitą drabužį ir prikelti jį naujam gyvenimui.  

2022 metai užbaigti minint „Mazgo” 1-ąjį gimtadienį, šventės metu vyko jaunuolių apdovanojimai, 

o nominantus rinko pats jaunimas. 

Ūkio veiklos skyrius 

2022 metais didžiausi darbai atlikti baseine ir stadione: baseino, dušinių ir pirties zonos padengimas 

neslidžia danga, vėdinimo sistemos, hidraulinio variklio ir šilumokaičio remonto darbai, elektrodo 

keitimas ir dozatoriaus remontas, pakeistas smėlis filtruose, įsigytas ir įrengtas defibriliatorius prie 

baseino pastato, įsigyta ir įrengta švieslentė, stovai vėliavoms stadione, persirengimo patalpose 

stadione įrengtos dušo  pertvaros, atlikti futbolo ir tenisų aikščių giluminiai valymai ir šukavimai, 

futbolo aikštė papildyta granulėmis. Prižiūrimos priskirtos teritorijos, atliekami einamieji remonto 

darbai. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Tobulinti vidaus 

darbo organizavimo 

procesus. 

Parengti Kaišiadorių 

rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro 

reorganizavimo sąlygų 

aprašą. 

Parengti Kaišiadorių 

švietimo ir sporto centro 

nuostatus, struktūrą. 

Parengta 

reorganizavimo 

sąlygų aprašas, 

nuostatai, struktūra. 

Parengti ir 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

tarybos patvirtinti: 

Kaišiadorių rajono 

švietimo ir sporto 

paslaugų centro 

reorganizavimo 

sąlygų aprašas ir 

Kaišiadorių 

švietimo ir sporto 

centro nuostatai 

(2022 m. balandžio 

28 d. Nr. V17E-

92). 

Parengta ir 

patvirtinta 

Kaišiadorių 

švietimo ir sporto 

centro struktūra 

(2022 m. rugsėjo 1 

d. Nr. V1.2.-2). 
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1.2. Organizuoti 

darbuotojams 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymus (8 paskaitų 

ciklą) psichikos 

sveikatos 

kompetencijų 

didinimo įmonių 

darbuotojams tema. 

Ne mažiau kaip 70 proc. 

mokymuose 

dalyvaujančių darbuotojų 

dalyvaus ne mažiau kaip 

5 paskaitose. 

Dalyvavusių 

darbuotojų skaičius. 

Įvykusių paskaitų 

skaičius. 

Mokymo 

programoje 

„Darbuotojų 

kompetencijos  

psichikos sveikatos 

srityje stiprinimo 

veikla“, kuri vyko 

2022 m. sausio-

balandžio mėn. 

dalyvavo 21 

darbuotojas. Vyko 

8 paskaitų ciklas. 

Ne mažiau kaip 5 

paskaitose 

dalyvavo 16 

darbuotojų. 

1.3.  

Bendruomeniškumo 

stiprinimas per 

sportinę veiklą. 

Stiprinant 

bendruomeniškumą per 

sportinę veiklą 

suorganizuoti ne mažiau 

kaip 5 sportinius 

renginius Centro 

bendruomenei ir 

Kaišiadorių r. sav. 

gyventojams. 

Suorganizuotų 

renginių skaičius. 

2022 metais 

suorganizuota 16 

įvairių sporto 

renginių. 

1.4. AJC „Mazgas“, 

suteikiant jaunimui 

laisvai prieinamą 

erdvę prasmingos 

veiklos ir saugaus 

turiningo laisvalaikio 

praleidimui, ugdant 

jauną žmogų kaip 

asmenybę, veiklų ir 

renginių 

organizavimas. 

Suteikiant jaunimui 

laisvai prieinamą erdvę 

prasmingos veiklos ir 

saugaus turiningo 

laisvalaikio praleidimui, 

ugdant jauną žmogų kaip 

asmenybę, organizuoti ne 

mažiau kaip 12 įvairių 

veiklų, renginių. 

Suorganizuotų 

veiklų ir renginių 

skaičius. 

2022 metais 

suorganizuota 100 

įvairių veiklų: 

filmų peržiūros, 

protų mūšiai, 

kulinariniai 

užsiėmimai, 

sodininkystės 

pamokos, įvairios 

meninės veiklos, 

susitikimai. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                             - - 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Baseino, dušinių ir pirties zonos padengimas 

neslidžia danga. 

Didesnis saugumas baseino patalpose. 

3.2. Persirengimo patalpose stadione įrengtos dušo  

pertvaros. 

Įrengtos dušo pertvaros atitinka higienos 

reikalavimus stadione vykdant vaikų 

treniruotes. 
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3.3. Įsigytas ir įrengtas defibriliatorius prie baseino 

pastato. 

Naudojantis defibriliatoriumi pirmąją 

medicininę pagalbą bus galima suteikti ir 

Centro lankytojams, ir kitiems miesto 

gyventojams. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.             - - - - 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Asmeninę vadovavimo kompetenciją (komandų formavimas ir valdymas) 

7.2. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetenciją (analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo 

procesą 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
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8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.  .  

8.2.    

8.3.    

8.4.    

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Rizikos nėra 

9.2. Darbuotojų laikinas nedarbingumas, dėl kurio jie negalėtų dalyvauti mokymuose 

9.3  LR paskelbtas karantinas, pandemija 

9.4. LR paskelbtas karantinas, pandemija 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


