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I. ĮVADAS 

 

Mažeikių švietimo centro (toliau – MŠC) strateginio plano tikslas – parengti MŠC raidos ir vystymosi 

strategiją, atsižvelgiant į viziją, misiją ir tikslus bei efektyviai ir kryptingai organizuoti, planuoti, vykdyti ir 

kontroliuoti MŠC veiklą, pokyčius, įtraukiant MŠC bendruomenę sprendžiant aktualias mokytojų 

bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo problemas bei  tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo 

sistemą. Strateginį planą rengė Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu                           

Nr. V1-30 „Dėl Mažeikių švietimo centro strateginio plano rengimo, tobulinimo ir įgyvendinimo stebėjimo 

darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė iš direktoriaus (grupės vadovas), 3 metodininkų, 

administratoriaus ir vyriausiojo buhalterio (grupės nariai).  

Rengiant strateginį 2023–2025 metų planą vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Lietuvos aidas 1991, Nr. 153-0; Žin., 2011, Nr. 38-1804); 

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu (2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1018); 

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa (2016 

m. balandžio 6 d. Nr. 347); 

 Institucijų vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, NŠA, 2020.  

 Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatais (2007 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-556, galiojanti suvestinė 2020-01-01). 

 Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, 

veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklėmis, 2006 

 Geros mokyklos koncepcija (2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308); 

 Mažeikių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Mažeikių 

rajono savivaldybės Tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-3; 

 MŠC nuostatais, direktoriaus įsakymais, 2020–2022 m. veiklos įsivertinimo rezultatais, veiklos 

ataskaitomis,  2020–2022 m. MŠC strateginiu planu; 

 MŠC bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais; 

 visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus 

žmogiškuosius, materialinius išteklius.  

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės 

principų. 

http://www.esavadai.lt/dokumentai/3021/
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9A3AD08EA5D0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAIS.395105
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II. PRISTATYMAS 

 

1. Istorija: 

MŠC įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d. (Mažeikių švietimo skyriaus padalinys), 2006 m. balandžio 1 d. 

MŠC įgijo juridinio asmens statusą ir tapo biudžetine savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga  (Mažeikių 

rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-358 „Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos reorganizavimo ir biudžetinės įstaigos Mažeikių švietimo centro steigimo“). 

Įstaiga akredituota: 2007 m. spalio 17 d.; 2013 m. rugsėjo 10 d.; 2019 m. rugpjūčio 19 d.  

Veiklos forma  - dieninė. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis. 

Juridinio asmens kodas – 300556014, adresas – Ventos 8A, Mažeikiai, LT- 89103, kontaktiniai duomenys: 

tel. (8 443) 95 210, 66 639 el. paštas info@scmazeikiai.lt, internetinė svetainė www.scmazeikiai.lt 

Biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, įsteigta, siekianti vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programas.  

MŠC veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant asmens karjerai 

būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo,  lavinimosi bei saviraiškos poreikius, 

skatinti besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių mokytojų ir kitų suaugusiųjų 

švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą.  

MŠC veiklos sritis – švietimas, kodas 85. 

MŠC veiklos rūšys: 

1. MŠC pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 

2. Kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 

patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos   Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 

m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.): 

2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 

2.2. kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):  

2.2.1. leidybinė veikla, kodas 58; 

2.2.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09; 

2.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 

2.2.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72; 

2.2.5. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12; 

2.2.6. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30; 

mailto:info@scmazeikiai.lt
http://www.scmazeikiai.lt/
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2.2.7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 

2.2.8. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20; 

2.2.9. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;  

            2.2.10. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10; 

            2.2.11. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20. 

  MŠC pareigos: 

1. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, vykdomos veiklos kokybę, saugią ir sveiką mokymosi ir 

darbo aplinką;  

2. viešai skelbti informaciją apie MŠC veiklą;  

3. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją Mažeikių rajono 

savivaldybei ir valstybės institucijoms, mokėti mokesčius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

Organizacinė struktūra ir valdymas: 

MŠC organizacinė (vidaus) struktūra patvirtinta Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2022 m.   

vasario 10 d. įsakymu Nr. VI-9.  

 

 

Žmogiškieji ištekliai: 

Šiuo metu MŠC dirba 7 darbuotojai. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. MŠC komandos 

amžiaus vidurkis - 45 metai.   

Eil. 

Nr. 

Pareigybė Etatų 

skaičius 

Pareigybės 

lygis 

Kvalifikacija/ 

išsilavinimas 

Pareigos 

1.  Direktorius  1 A1 Magistras Užtikrina efektyvią švietimo centro 

veiklą, kuruoja ugdymo įstaigų 

vadovų (direktorių) metodinį būrelį. 

2.  Administratorius  1 A2 Bakalauras Tvarko įstaigos dokumentaciją, 

archyvą, atsakinga už centro 

aprūpinimą materialiniais resursais, 

išrašo sąskaitas faktūras, vykdo 

viešuosius pirkimus.  

3.  Metodininkas  3 A2 2 magistrai, 

1 bakalauras 

Bendradarbiauja su rajono metodinių 

būrelių pirmininkais, švietimo įstaigų 

vadovais, mokytojais, lektoriais ir kt., 

Direktorius 

Administratorius Metodininkai Vyriausiasis 

buhalteris 

Metodininko 

padėjėjas 

Valytojas 
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konsultuoja bei padeda rengti ir 

vertina kvalifikacijos tobulinimo 

programas ilgalaikes kvalifikacijos 

tobulinimo programas, kuruoja 

metodinius būrelius, populiarina bei 

viešina MŠC veiklą, edukacinę 

literatūrą. 

4.  Vyriausiasis 

buhalteris 

1 B Aukštesnysis Tvarko buhalterinę apskaitą bei 

užtikrina įstaigos nuostatuose 

numatytų funkcijų ir uždavinių 

vykdymą ir siekia kuo efektyvesnės 

įstaigos veiklos.  

5.  Metodininko 

padėjėjas 

0,25 C Spec. vidurinis Padeda metodininkui organizuoti 

renginius.  

6.  Valytojas 0,75 D Spec. vidurinis Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą 

įstaigos patalpose. 

  

Nuo 2021 m. MŠC komanda atsinaujino: 2021 m. balandžio 9 d. direktoriaus pareigas pradėjo eiti 

buvusi MŠC metodininkė bei buvo priimtos 3 naujos metodininkės ir „direktoriaus pavaduotojo ūkio ir 

bendriesiems klausimams“ pareigybė pakeista į „administratoriaus“ pareigybę bei nuo 2022 m. sausio 4 d. 

priimta į darbą administratorė. Atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

rekomendacijas, MŠC direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. P4-12 „renginių organizatoriaus 

padėjėjo“ pareigybė pakeista į „metodininko padėjėjo pareigybę“. 

 MŠC savivalda (toliau – darbuotojų atstovas) padeda spręsti MŠC aktualius klausimus bei MŠC vadovui 

atstovauti teisėtiems MŠC interesams. Darbuotojų atstovas yra darbuotojų patikėtinis, renkamas trejiems 

metams visuotiniame MŠC darbuotojų susirinkime; 

Darbuotojų atstovas: 

1. teikia siūlymus dėl MŠC tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

2. pritaria MŠC strateginiam planui, metiniam veiklos planui, MŠC darbo tvarkos taisyklėms, 

kitiems MŠC veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems MŠC vadovo; 

3. teikia siūlymus MŠC vadovui dėl centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, MŠC vidaus struktūros 

tobulinimo; 

4. svarsto MŠC lėšų naudojimo klausimus;  

5. kiekvienais metais vertina MŠC vadovo metų veiklos ataskaitą; 

6. atstovauja jį rinkusiems darbuotojams, svarsto jų iniciatyvas ir teikia siūlymus MŠC vadovui dėl 

darbo tobulinimo, saugių darbo sąlygų. 
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Finansiniai ištekliai: 

MŠC asignavimų valdytojas – biudžetinė įstaiga. 73% MŠC asignavimų sudaro pajamos 

savarankiškoms funkcijoms atlikti 5(SFA), iš kurių 70% sudaro darbuotojų darbo užmokestis. 5 (SFA) yra 

išlaikoma iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimo valdytojo patvirtintą sąmatą.  

27% MŠC asignavimų sudaro biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos 5 (SP). Šios 

pajamos gaunamos už teikiamas kvalifikacijos tobulinimo mokamas paslaugas. Teikiamų paslaugų kainos 

patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl 

Mažeikių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu                    

Nr. T1-3391 punkto priedo pakeitimo. Kvalifikacijos tobulinimo programos dalyvio mokestis 

apskaičiuojamas vadovaujantis metodika, kuri patvirtinta Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2015 m. 

sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-1 „Mažeikių švietimo centro paslaugų kainos apskaičiavimo metodika“. 2021 M. 

423

 

Visi MŠC finansiniai ištekliai valdomi skaidriai, įstatymų numatyta tvarka. Teikiamos finansinės 

ataskaitos MŠC darbuotojų atstovui.  

MŠC patalpų renovacija ir aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. LR ŠM ministro 

2007 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1580 „Dėl mokytojų ir suaugusiųjų švietimo centrų renovavimo ir 

aprūpinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis programos patvirtinimo“ įgyvendinat LR Vyriausybės 

2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Mokytojų ir suaugusiųjų švietimo centrų 

renovavimo ir aprūpinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis programa.  

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 29 d. sprendimas „Dėl leidimo Mažeikių 

švietimo centrui dalyvauti mokytojų ir suaugusiųjų švietimo centrų renovavimo ir aprūpinimo mokymo 

priemonėmis programoje“. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. 

raštas „Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, suteikto naudotis pagal panaudos sutartį, 

perdavimo ir priėmimo aktas“. Bendras perduodamų MŠC patalpų plotas – 469,35 kv. m. MŠC savo vidiniais 

resursais rengia edukacines erdves bei parodas.  

MŠC yra pakankamai aprūpinta kompiuteriais bei kita organizacine technika. Kiekvienas MŠC 

darbuotojas turi atskirą kabinetą, darbui kompiuterį, kurie yra prijungti prie interneto. Taip pat darbuotojams 

yra poilsio/pasitarimų patalpa. Patalpoje yra 3 auditorijos: 7 (didžioji) auditorija su konferencinėmis kėdėmis 

(67,12 m2), kuri talpina apie 40 dalyvių, 8 auditorija su stalais (56,48 m2) pritaikyta studijoms, rankdarbiams, 

kuri talpina iki 30 dalyvių bei 6 auditorija (buvusi kompiuterių klasė, 54,27 m2), kurioje yra stalai bei tinka 

kursams ir kitiems renginiams vykdyti. Visos auditorijos yra pritaikytos kvalifikacijos tobulinimo ir kitiems 

renginiams organizuoti: lektoriui, pranešėjui yra paruošta kompiuteris, multimedijos projektorius, ekranas bei 

konferencinė lenta.  
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Planavimo sistema: 

Planavimo sistemą sudaro: 

1) Strateginis planas, rengiamas darbo grupės ir tvirtinamas MŠC direktoriaus; 

2) Metiniai veiklos planai, rengiami darbo grupės ir tvirtinami MŠC direktoriaus; 

3) Mėnesiniai renginių planai, rengiami metodininkų ir tvirtinami MŠC direktoriaus;  

4) Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, parengtos programų vadovų – mokytojų bei kitų 

specialistų ir akredituojamos darbo grupės – MŠC metodininkų bei tvirtinamos MŠC direktoriaus;  

Su strateginiu planu ir veiklos planais supažindinama rajono švietimo bendruomenė bei visuomenė 

(MŠC strateginis planas patalpintas viešai internetinėje svetainėje www.scmazeikiai.lt). 

Veiklos kontrolė: 

Veiklos stebėseną ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

švietimo stebėsenos rodiklius vykdo MŠC direktorius, vykdydamas MŠC įsivertinimo procesus.  

Įstaigoje vykdomas vidaus veiklos kokybės įsivertinimas. Įstaigoje vykdomas vidaus veiklos kokybės 

įsivertinimas. MŠC veiklos stebėsena vykdoma pagal numatytą planą ir veiklos kokybės įsivertinimo 

metodiką. Veiklą akredituoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė 

švietimo agentūra (2019 m. rugpjūčio 19 d. Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma Nr. KT3-20) bei prižiūri ir 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Finansinės veiklos 

kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Mažeikių 

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos iki 2022 metų birželio mėn. atliktas planinis veiklos auditas. 

 

III. ANKSTESNIŲ METŲ (2020–2022 METŲ) VEIKLOS ANALIZĖ 

 

MŠC 2020–2022 metų strateginiame plane patvirtintas ilgalaikis tikslas – užtikrinti darnaus 

vystymosi švietimo programos kokybišką įgyvendinimą, tobulinant švietimo valdymą, mokymosi ir 

kvalifikacijos kėlimo sistemą. Šis tikslas atitiko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintų „Ugdymo 

kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos 2019–2021 metams“ bei „Ugdymo kokybės ir 

mokymosi aplinkos užtikrinimo programos 2022–2024 metams“ tikslus.  

Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti Centro sąlygų gerinimo programą sukuriant saugią, sveiką, tvarkingą 

ir modernią ugdymo/si aplinką.  

 

 



9 
 

 

Įgyvendinant valstybės ir savivaldybės švietimo politiką, svarbu užtikrinti švietimo paslaugų 

prieinamumą, kokybę visiems gyventojams, prognozuoti pokyčius, identifikuoti problemas ir siūlyti 

sprendimo būdus bei efektyviai ir kryptingai naudoti MŠC poreikius atitinkančius materialinius išteklius. 

Tikslui pasiekti yra numatytas uždavinys – organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, tobulinti 

mokytojų metodinę ir konsultacinę veiklą. Gerinant mokymosi visą gyvenimą sąlygas, būtina didinti 

Centro veiklos įvairovę, plėtoti ir skatinti metodinę ir mokytojų konsultantų veiklą ir jų kompetenciją – 

siūlyti kuo patrauklesnes neformalaus suaugusiųjų švietimo programas švietimo įstaigų bendruomenėms bei 

dalykų mokytojams.   

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011 m.) kvalifikacijos tobulinimo įstaigos paskirtis 

apibrėžiama kaip pagalba ugdymo įstaigoms didinant švietimo veiksmingumą, skatinant ugdymo įstaigos 

veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti 

pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.  

MŠC veiklos plano tikslai: 

 

1. Plėtoti ir tobulinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovę ir prieinamumą, 

atitinkančią rajono ir šalies švietimo politiką. 

2.  Koordinuoti ir organizuoti rajono pedagogų metodinę veiklą. 

3.  Tobulinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius. 

4.  Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, perimant Europos Sąjungos šalių patyrimą  

suaugusiųjų švietimo srityje, ir tobulinti personalo bei rajono bendruomenės užsienio kalbų kompetenciją. 

MŠC veiklos plano uždaviniai: 

1. Tirti pedagogų ir kitų Mažeikių bendruomenių kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

2. Teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo ugdymo institucijų pedagogams ir 

kitų nepedagoginių bendruomenių nariams. 

3. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės ir kvalifikacijos tobulinimo renginių 

grįžtamojo ryšio tyrimus. 

4. Organizuoti metodinę veiklą, bei teikti metodinę pagalbą Mažeikių rajono švietimo įstaigoms. 

5. Kaupti edukacinės patirties banką bei vystyti ir plėtoti gerosios patirties sklaidą. 

6. Tobulinti  profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

7. Ieškoti naujų būdų ir šiuolaikiškų metodų, įgalinančių tobulinti suaugusiųjų švietimą, dalyvaujant 

šalies ir vietiniuose projektuose. 
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ILGALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS (nuo 40 ak. val.). 

MŠC metodininkai rengia, akredituoja bei vykdo ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas pagal 

Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V1-8 „Dėl Mažeikių švietimo 

centro programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas 2020–2022 m. 

Metai Vykdytų 

programų 

skaičius 

Akredituotų 

programų 

skaičius* 

Bendra 

trukmė  (ak. 

val.) 

Modulių/ 

renginių 

skaičius 

Išduotų 

pažymų 

skaičius 

Išduotų 

pažymėjimų 

skaičius 

2020 37 9 901 63 1626 344 

2021 44 32 1562 117 4298 792 

2022 34 19 1214 128 2878 610 

*MŠC parengtos ir akredituotos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos užregistruotos Neformaliojo 

švietimo registre (NŠPR).   

 

TRUMPALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS (iki 40 ak. val.). 

 

Trumpalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas 2020–2022 m. 

Metai Renginių 

skaičius 

Gerosios patirties 

renginiai 

Bendra trukmė  

(ak. val.) 

Išduotų pažymų 

skaičius 

2020 11 7 96 362 

2021 20 15 129 265 

2022 87 30 405 2248 

          2022 m. lyginant su 2020 ir 2021 m. apie 30 proc. padidėjo trumpalaikių renginių skaičius. Tai susiję 

su aktualiais vienos dienos informaciniais ir kitais renginiais, kurių ateityje irgi gali daugėti.   

METODINĖ VEIKLA – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo 

sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei 

dalykine informacija. 2022 m. rugsėjo 12 d. Mažeikių švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-21 

patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės mokytojų metodinių būrelių pirmininkų sąrašas                               

2022–2023 m.m. Mažeikių rajone veiklą vykdo 34 metodiniai būreliai, kurie organizuoja susitikimus, 

pasitarimus bei metodinės veiklos, gerosios patirties sklaidos renginius. Mokslo metų pabaigoje 

organizuojame rajono metodinių būrelių pirmininkams  metodinę dieną - edukacinę išvyką, ar kitokią veiklą, 

kurioje aptariame metodines veiklas. Centro internetinėje svetainės www.scmazeikiai.lt skyrelyje Gerosios 

patirties bankas „KOLEGA–KOLEGAI“ patalpinti Mažeikių rajono mokytojų gerosios patirties darbai.  

PARODOS. Organizuojamos bei kas mėnesį keičiamos autorinės bei teminės parodos.  
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IV. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Politiniai – teisiniai veiksniai:  

Besimokančiųjų poreikiai dažnai būna orientuoti į trumpalaikių siekinių išpildymą, o ne į bendrą tvarų 

švietimo visuomenės tikslą – gerinti švietimo kokybę. Tuo remdamasi, MŠC turi stengtis ne tik atliepti 

poreikius, bet ir formuoti juos (pagal bendrą politinę švietimo viziją, kvalifikacijos tobulinimo prioritetus).  

Pastaruoju metu stebimas ryškus švietimo pagalbos poreikio didėjimas tiek šalyje, tiek rajone,  tad yra 

sąlygojama naujų teisės aktų, turinčių tiesioginės įtakos atliekamų funkcijų įgyvendinimui. 

Ekonominiai veiksniai: 

Pastebima tendencija, kad rajono švietimo įstaigų ne visos lėšos yra panaudojamos pagal pirminę paskirtį, be 

to, kasmet vis didesnė lėšų dalis pervedama kitoms reikmėms.  

MŠC papildomai lėšų gauna iš užsakomųjų renginių bei programų/projektų, todėl labai svarbu siekti kuo 

platesnio įvairių fondų, konkursų finansavimo, rengiant kvalifikuotas programas, atliepiančias/atitinkančias 

valstybės švietimo politiką bei pedagogų poreikius. 

Socialiniai veiksniai: 

Sparti socialinė ir ekonominė kaita, demografinė situacija, konkurencingumas suformavo šalyje kokybiškai 

naujus didelės dalies gyventojų lūkesčius švietimo sistemos atžvilgiu. Paskutiniu metu situacija skatina 

labiau išryškinti svarbią suaugusiųjų švietimo sritį – neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

Siekiant aktyvinti suaugusių asmenų dalyvavimą mokymesi, būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą 

visuomenės grupėms, turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties.  

Technologiniai veiksniai: 

Konkurencinga ekonomika, konkurencija tarp fizinių ir juridinių asmenų, organizuojančių neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą, žinių visuomenės plėtra ir socialinės atskirties prevencija lemia poreikį mokytis visą 

gyvenimą.  

Mokykloms trūksta kompetencijų ugdyti ir organizuoti įvairių gebėjimų ir galių turinčių mokinių ugdymą 

bendrosiose klasėse, nuolat kyla sunkumų dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir/ar emocijų sutrikimų. 

Edukaciniai veiksniai: 

Veiklos kokybei užtikrinti aktualu fiksuoti grįžtamąjį paslaugų gavėjų ryšį, kad būtų galima tobulinti 

procesus. Surinkus grįžtamąjį ryšį iš paslaugos gavėjų, jį išanalizavus, būtina informacija pasidalinti su 

lektoriais, kad jie žinotų, kaip tobulinti savo veiklą.  
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V. PRANAŠUMŲ, TRŪKUMŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  

 

 

STIPRYBĖS 

1. Motyvuotas, profesionalus, jaunas, nuolat 

besimokantis personalas. 

2. Glaudūs ryšiai su rajono savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi, švietimo įstaigomis.  

3. Sėkmingas įstaigos įvaizdžio kūrimas.  

4. Pakankamai didelis siūlomų ir vykdomų ilgalaikių 

kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius.  

 

SILPNYBĖS 

1. Nėra sistemos, kurios dėka būtų galima susieti 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimą su mokinių 

pasiekimais bei pamatuoti jo poveikį.  

2. Neaiški mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

politika nacionaliniame lygmenyje.  

3. Ne visi pedagogai noriai dalijasi savo gerąja 

patirtimi su kolegomis.  

GALIMYBĖS 

1. Grįžtamojo ryšio stiprinimas apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginių metu įgytų žinių, įgūdžių 

panaudojimą pedagogų praktinėje veikloje, 

siekiant gerėjančių mokinių pasiekimų.  

2. Respublikinių ir tarptautinių bendradarbiavimo 

ryšių plėtojimas.  

3. Plėtoti platesnį bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais, organizuojant bendrus renginius ir kitą 

švietėjišką veiklą.  

 

GRĖSMĖS 

1. Politinis, ekonominis, socialinis nesaugumas.  

2. Išoriniai veiksniai (blogėja demografinė 

padėtis, politinis ir ekonominis nestabilumas).  

3. Švietimo paslaugų tiekėjų gausa ir 

konkurencija.  

4. MŠC pastato išorės prasta techninė ir 

nepatraukli vizualinė būklė. Pastatui, kuriame 

yra įsikūręs MŠC yra reikalingas fasado 

atnaujinimas.  

 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei MŠC pranašumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes, 

būtina: 

 Motyvuoti ir nuolat sudaryti galimybes MŠC darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalyvaujant 

bendruose ir atskiruose renginiuose bei projektuose.  

 Kasmet tirti MŠC mikroklimatą bei atsižvelgti į darbuotojų poreikius bei pasiūlymus tobulinti 

veiklą.  

 Glaudžiai bendradarbiauti su rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi bei socialiniais partneriais, tiriant rajone švietimo bendruomenės poreikį ir organizuojant bendrus 

kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

 Dalyvauti rajono, respublikos ir tarptautiniuose projektuose. 

 Sudaryti galimybę ir plėtoti rajono švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų gerosios patirties sklaidą 

bei skatinti dalintis su kolegomis.  

 Teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bei sudaryti patrauklias mokymo(si) erdves 

besimokantiesiems.  
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VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

MŠC – švietimo pagalbos įstaigai tenka ypač reikšmingas vaidmuo. Ši institucija plačiąja prasme yra 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, savo veikloje besivadovaujanti mokymosi visą gyvenimą 

filosofija. Nacionalinės švietimo lyderystės idėjos kontekste švietimo pagalbos institucijos, prisiimdamos 

tarnaujančiosios ir paslaugiosios lyderystės vaidmenis, siekia kokybiškai vykdyti pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai funkcijas, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, sudaro sąlygas mokyklų bendruomenėms skleisti gerąją patirtį, skatina ir palaiko mokymąsi 

mokyklų bendruomenėse, dirba komandose, nuolat mokosi, tobulėja, įsivertina ir analizuoja savo veiklą, 

siekia jos pokyčių.  

Svarbu, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla kurtų pridedamąją vertę, joje būtų 

vadovaujamasi transformacinės lyderystės nuostatomis – siekiama pedagoginių darbuotojų profesinio 

meistriškumo. Švietimo pagalbos institucijų orientacija ne tik į procesą, bet ir į rezultatą – patobulintas 

mokytojų kompetencijas, realią jų raišką praktikoje – padėtų siekti geresnio mokinių mokymosi, kurį ir būtų 

galima laikyti svarbiausiu pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės požymiu 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnyje nurodoma, kad pagalbos mokyklai ir 

mokytojui paskirtis –  teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, 

didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią mokyklos veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį 

tobulėjimą.  

 Mokyklai ir mokytojui padedama tobulinti veiklą, siekti geresnės švietimo kokybės konsultuojant, 

atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą bei sudarant sąlygas mokytojams 

tobulinti kvalifikaciją.  

 Pagalbą mokykloms ir mokytojams teikia psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, 

socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai, kvalifikacijos tobulinimo, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai, profesinės asociacijos ir kiti asmenys. 

 Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra sudedamoji neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo dalis. Valstybinių (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) ir savivaldybių švietimo įstaigų 

pedagoginių darbuotojų kvalifikacija tobulinama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais 

nuostatais. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. 
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1. VIZIJA – šiuolaikiška, kūrybinga, motyvuojanti ir patraukli suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti 

kokybiškas edukacines paslaugas, atliepiant gyvenimo iššūkius ir pokyčius.   

2. MISIJA – per 2023–2025 m. laikotarpį teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas 

švietimo įstaigoms ir jų bendruomenių nariams bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

poreikius. 

3. FILOSOFIJA – „GYVENU, KOL SIEKIU“ – credo, paremtas MŠC komandos nuolatiniu 

siekimu tobulėti, mokantis visą gyvenimą.  

4. PRIORITETINĖS SRITYS: MŠC savo veiklose 2020–2022 metais stengėsi atliepti rajono 

patvirtintas prioritetines kryptis, ugdymo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir šalies švietimo 

sistemai iškeltus prioritetus. Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V1- 

„Dėl Mažeikių švietimo centro veiklos prioritetų 2023–2025 metams patvirtinimo“.  

1. Prioritetas. Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas: 

1.1.  Siekimas veiksmingesnių ugdymo(si) tikslų, panaudojant skaitmeninį ugdymo turinį, priemones ir 

įrankius.  

1.2.  Įgalinimas efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones ugdymo(si) procese. 

1.3. Gebėjimas kritiškai vertinti informacijos turinį ir šaltinius, analizuoti ir vertinti duomenis. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų įtraukties principų įgyvendinimui, tobulinimas:  

2.1. Gebėjimas suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius, siekiant vaiko gerovės ir pažangos.  

2.2. Įgalinimas dirbti daugiatautėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, padedant diferencijuoti ir 

individualizuoti, personalizuoti ir internalizuoti ugdymo turinį.  

2.3. Taikymas paramos priemones, padedančias mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese bei     

stiprinimas pedagogų psichologinės gerovės, kuriant saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką. 

3. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų švietimo įstaigos vadovo ir mokytojo lyderystei, 

tobulinimas:  

      3.1. Tobulinimas lyderystės ir mentorystės, siekiant modernių strategijų plėtros ir pokyčių valdymo 

gebėjimų stiprinime.  

      3.2. Kūrimas tvarios bendruomenės plėtros ir dialogo kultūros, siekiant profesinės tapatybės ir asmeninės 

pažangos. 
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VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2023 iki 2025 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant švietimo 

bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir 

tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama 

šių tikslų: 

Tikslas. Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant asmens karjerai būtinų 

kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, skatinti 

besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių mokytojų ir kitų suaugusiųjų švietimo 

ir kitų institucijų gerąją patirtį, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą. 

Uždaviniai: 

 tirti ir analizuoti Mažeikių rajono švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo, 

lavinimosi bei saviraiškos poreikius; 

 sudaryti sąlygas pedagoginiams ir kitiems darbuotojams tobulinti reikalingas kompetencijas, teikiant 

kokybiškas, inovatyvias kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bei užtikrinti kompetencijų tobulinimo formų, 

metodų įvairovę;  

 koordinuoti ir organizuoti Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų  ir mokytojų 

metodinių būrelių veiklą;  

 inicijuoti pedagoginių darbuotojų gerosios patirties sklaidą bei skatinti jų kūrybiškumą, saviraišką, 

savišvietą bei skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas;  

 koordinuoti bei vykdyti profesinio orientavimo veiklą bei teikti informaciją visuomenei apie 

švietimą, jo kokybę, išsilavinimo paklausą darbo rinkoje;  

 viešinti MŠC veiklą, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bei dalintis Mažeikių rajono švietimo 

įstaigų pedagoginių darbuotojų, mokyklų bendruomenių gerąja patirtimi ir skelbti naujausią bei aktualiausią 

informaciją.  
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VIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Tikslas 1. Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant asmens karjerai būtinų 

kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, 

skatinti besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių mokytojų ir kitų 

suaugusiųjų švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą.   

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Tirti ir 

analizuoti 

Mažeikių 

rajono švietime 

dalyvaujančių 

asmenų 

kvalifikacijos 

tobulinimo,   

lavinimosi bei 

saviraiškos 

poreikius 

Nuolatinis 

bendravimas bei 

bendradarbiavimas 

su Mažeikių rajono 

švietimo įstaigų 

vadovais, metodinių 

būrelių 

pirmininkais, tiriant 

bendruomenių bei 

jų kvalifikacijos 

tobulinimo bei 

saviraiškos 

poreikius ir vykdant 

valstybės 

užsakymus.  

 

 

Direktorius, 

metodininkai 

2023–

2025 

Biudžetinių 

įstaigų ir 

specialiųjų 

programų 

pajamos 

5 (SP) 

Kvalifikacijos 

tobulinimo, 

lavinimosi bei 

saviraiškos poreikių 

tyrimai: tiesioginiu 

arba nuotoliniu 

bendravimu su 

švietimo įstaigų 

vadovais bei 

metodinių būrelių 

pirmininkais.  

Sudaryti 

sąlygas 

pedagoginiams 

ir kitiems 

darbuotojams 

tobulinti 

reikalingas 

kompetencijas, 

teikiant 

kokybiškas, 

inovatyvias 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

paslaugas bei 

užtikrinant 

kompetencijų 

tobulinimo 

formų, metodų 

įvairovę.    

 

Ilgalaikių ir 

trumpalaikių 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

rengimas, 

vertinimas, 

akreditavimas ir 

įgyvendinimas.  

Direktorius, 

metodininkai 

2023–

2025 

Biudžetinių 

įstaigų ir 

specialiųjų 

programų 

pajamos 

5 (SP) 

Ilgalaikių 

kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

ir trumpalaikių 

renginių skaičius, 

švietimo įstaigų 

bendruomenių bei 

dalykų mokytojų  ir 

nepedagoginių 

darbuotojų -  dalyvių 

skaičius.  
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Koordinuoti ir 

organizuoti 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

švietimo 

įstaigų vadovų 

ir mokytojų 

metodinių 

būrelių veiklą.  

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

vadovų ir 

pedagoginių 

darbuotojų 

metodinės veiklos 

koordinavimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

ir metodinių 

užsiėmimų 

organizavimas.  

 

 

Direktorius, 

metodininkai 

2023–

2025 

Biudžetinių 

įstaigų ir 

specialiųjų 

programų 

pajamos 

5 (SP), 

savivaldybės 

transportas 

Ilgalaikių 

kvalifikacijos 

tobulinimo programų, 

inicijuotų iš 

metodinių būrelių ir 

metodinių užsiėmimų 

skaičius.  

Inicijuoti 

pedagoginių 

darbuotojų 

gerosios 

patirties 

sklaidą bei 

skatinti jų 

kūrybiškumą, 

saviraišką, 

savišvietą bei 

skatinti ir 

diegti 

pažangias 

iniciatyvas.  

 

 

Kaupimas ir 

dalijimasis rajono 

pedagoginių 

darbuotojų gerąja 

patirtimi gerosios 

patirties banke 

internetinėje 

svetainėje KOLEGA 

– KOLEGA bei 

gerosios patirties 

renginių 

organizavimas.   

Direktorius, 

metodininkai 

2023–

2025 

Biudžetinių 

įstaigų ir 

specialiųjų 

programų 

pajamos 

5 (SP) 

Sukauptos gerosios 

patirties banke 

KOLEGA – 

KOLEGAI  švietimo 

įstaigų 

bendruomenių, 

vadovų bei pedagogų 

gerosios patirties 

pavyzdžių bei 

renginių skaičius.  

Viešinti MŠC 

veiklą, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

paslaugas bei 

dalintis gerąja 

patirtimi ir 

skelbti 

naujausią bei 

aktualiausią 

informaciją.  

MŠC interneto 

svetainės 

informacijos 

nuolatinis 

atnaujinimas bei 

skelbimas aktualios 

švietėjiškos 

informacijos 

socialiniuose 

tinkluose. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais, 

organizuojant 

bendrus renginius. 

 

 

Direktorius, 

metodininkai 

2023–

2025 

Biudžetinių 

įstaigų ir 

specialiųjų 

programų 

pajamos 

5 (SP), 

pajamos 

savarankiškoms 

funkcijoms 

atlikti 5 (SFA). 

Viešinimas 

internetinėje 

svetainėje ir 

socialiniuose 

tinkluose MŠC veiklą 

bei kitą aktualią 

švietėjišką 

informaciją ne rečiau 

kaip 5 įvykiai per 

savaitę.  
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Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Kaštai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Tobulinti 

įstaigos veiklos 

planavimo, 

darbo 

organizavimo, 

turto ir lėšų 

administravimo 

ir valdymo bei 

įsivertinimo 

sistemą. 

Vidaus darbo 

tvarkos tobulinimas 

Direktorius 

Darbo grupė 

2023–

2025 

- Atnaujinti ir parengti 

pareigybių aprašai, 

darbo tvarkos 

taisyklės. 

Parengti įstaigos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai, 

įsivertinimo 

klausimynai. 

Įsivertinimo 

rezultatai 

panaudojami veiklos 

tobulinimui. 

Darbuotojų 

pareiginių aprašų 

atnaujinimas. 

Direktorius 

Darbo grupė 

2024 - 

Personalo darbo 

įsivertinimas  

Visi 

darbuotojai 

2023–

2025 

Pajamos 

savarankiškoms 

funkcijoms 

atlikti 5 (SFA). 

Mikroklimato 

tyrimas 

Visi 

darbuotojai 

 - 

 

Ištekliai apims vidinius išteklius, išorinio finansavimo būtinybę. 

 

IX. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Įgyvendinus strateginį planą, pagerės MŠC veiklos kokybė, darbuotojai įgis naujų įgūdžių, gebėjimų, 

patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas; bus atnaujinta ir patobulinta įstaigos 

veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei įsivertinimo sistema. 

Gerės veiklos planavimas ir planų įgyvendinimas, bus dirbama komandoje, derinant skirtingų specialistų 

įgūdžius, įtraukiant į projektų įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą švietimo bendruomenę. 

 

X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Už strateginio plano įgyvendinimą atsako MŠC direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar darbuotojai 

įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir priemonių 

įgyvendinimą.  
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MŠC direktorius organizuoja veiklos kokybės vertinimą vieną kartą per metus, sudarant vertinimo 

darbo grupę, kuri atlieka vertinimą pagal paruoštą lentelę: 

 

1 tikslas – 

Uždavini

ai 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; 

metais 

Planuoti 

finansini

ai 

ištekliai 

Panaudo

ti 

finansini

ai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendin

ti 

(data) 

Įgyvendi

nta 

(data) __ 

m. 

__ 

m. 

__ 

m. 

__m

. 

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

2 tikslas – 

Uždavini

ai 

Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; 

metais 

Planuoti 

finansini

ai 

ištekliai 

Panaudo

ti 

finansini

ai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendin

ti 

(data) 

Įgyvendin

ta 

(data) __ 

m. 

__ 

m. 

__ 

m. 

__m

. 

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, įgyvendinimo 

priemonės gali būti keičiami. 

 


