PATVIRTINTA
Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto
paslaugų centro Direktoriaus
2021-02-08 įsakymu Nr. V-4

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
2021 metų veiklos planas
Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo laikas

Reikalingos
lėšos/ištekliai

Uždavinio sėkmės
kriterijai

1. Tikslas. Tenkinti mokytojų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius
1.1. Tenkinant
mokytojų kvalifikacijos
kėlimo poreikius,
sudaryti sąlygas
dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo renginiuose,
atliepiant LR ŠMM
nustatytas 2020-2022
metų kvalifikacijos
tobulinimo prioritetus

1.2. Inicijuoti ir
koordinuoti mokytojų
gerosios patirties
sklaidą

1.1.1. Rengti ir įgyvendinti klientų
poreikius tenkinančias akredituotas
kvalifikacijos tobulinimo programas
(virš 40 val)
1.1.2. Rengti, įgyvendinti ir dalyvauti
projektuose, skatinančiuose švietimo
inovacijas ir gerosios patirties sklaidą
1.2.3. Koordinuoti nacionalinio
projekto „Lyderių laikas 3“veiklas
Radviliškio rajono savivaldybėje pagal
patvirtintą PP planą
1.2.4. Organizuoti veiklas, skirtas kaip
pasirengti dirbti su 2022 – 2023
mokslo metais atnaujintomis pradinio,
pagrindinio bei vidurinio ugdymo
programomis rajono bendrojo ugdymo
mokyklose
1.2.1. Organizuoti ir koordinuoti
gerosios patirties sklaidos renginius

R. Vaigauskienė,
G. Toleikienė,
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė,
K. Dambrauskas
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė

Sausis-gruodis

Mokinio krepšelio,
dalyvių asmeninės
lėšos, žmogiškieji
ištekliai

Ilgalaikės kvalifikacijos
tobulinimo(si)
programos-12

Sausis-gruodis

1 vietinis (rajoninis)

R. Vaigauskienė

Sausis-gruodis

Projektų lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
Projekto ir
savivaldybė lėšos

R. Vaigauskienė,
G. Toleikienė,
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė,
K. Dambrauskas

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Apskriti stalai,
diskusijos, pristatymai,
kuriuose dalyvaus 200
mokytojų

R. Vaigauskienė,
G. Toleikienė,
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė,
K. Dambrauskas

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai, biudžeto,
mokinio krepšelio,
dalyvių asmeninės
lėšos

„Mokytojų akademija“,
konferencijos -3,
atviros pamokos/
veiklos - 5,
paskaitos - 2

Įgyvendinta 100 proc. PP
plano veiklų

1.3. Skatinti mokytojų
ir kitų suaugusiųjų
kūrybiškumą,
saviraišką bei
savišvietą
1.4. Skatinti
antikorupcines,
prevencines
iniciatyvas, šviesti ir
informuoti visuomenę
1.5. Diegti virtualią
reflektavimo sistemą
bendrojo ugdymo
įstaigose
1.6. Organizuoti
nuotolinius mokymus
mokytojų IKT
kompetencijai tobulinti

1.2.2. Koordinuoti rajono dalykininkų
metodinę veiklą

G. Toleikienė,
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Metodinės veiklos
pasitarimai (pagal
poreikį)

1.3.1. Organizuoti kūrybinių ir
metodinių darbų pristatymus

J. Simanavičienė

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Autorinės parodos – 1,
teminės parodos - 2

1.4.1. Organizuoti pedagogams ir
kitiems suaugusiesiems renginius
prevenciniais klausimais

J. Simanavičienė

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

1.5.1. Įdiegti virtualią reflektavimo
sistemą Radviliškio r. ir miesto
mokyklose

Ž. Laurutienė

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai, projekto
lėšos

Renginiai (paskaitos,
diskusijos, kt.) smurto,
patyčių, korupcijos
prevencijos klausimais 1
Įdiegta virtuali
reflektavimo sistema 5
rajono mokyklose

1.6.1. Atnaujinti 40 akad. val.
programą ir organizuoti nuotolinius
mokymus mokytojų edukacinei IKT
kompetencijai tobulinti

J. Simanavičienė

Sausi-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai, mokinio
krepšelio, dalyvių
asmeninės lėšos

Programa 1

2. Tikslas. Tobulinti mokinių dalykines žinias, lavinti mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą.

2.1. Skatinti mokinius
domėtis mokslu, plėtoti
jų dalykines žinias,
ugdyti kūrybiškumą,
saviraišką

2.1.1. Organizuoti mokinių dalykines
olimpiadas, konkursus ir kitus renginius
pagal grafiką.
(1, 2 priedai)

G. Toleikienė, Sausis-gruodis
Ž. Laurutienė,
J.Simanavičienė,
K. Dambrauskas

Žmogiškieji
ištekliai,
savivaldybės lėšos

Konkursai – 6
Olimpiados – 15
Konferencijos –4
Kt. renginiai – 16

3. Tikslas. Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms (14-29), nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio
užimtumui.
3.1. Vykdyti jaunimo
3.1.1. Įgyvendinti AJC „Jaunimo erdvė“
laisvalaikio užimtumo
2021 metų veiklos programoje
veiklą vadovaujantis
numatytas priemones
atviro darbo su jaunimu (3,4 pridedama)

M. Vilnius,
J. Šereivaitė,
K. Balsys,
A. Kalaušis,

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai,
savivaldybės ir
projektinės lėšos

90 proc. įgyvendintos
2021 m. veiklos
programose numatytų
priemonių

koncepcija bei
principais

3.1.2. Parengti Radviliškio ir Šeduvos
Atvirojo jaunimo centro (AJC) veiklos
programų finansavimo projekto
paraišką
3.1.3. Vykdyti mobilų darbą su jaunimu
Šiaulėnų, Pakalniškių, Baisogalos ir
Grinkiškio seniūnijose

K. Dambrauskas

2022–2023 m.

Žmogiškieji
ištekliai ir
projektinės lėšos

Gautas veiklų programų
finansavimas

R. Gilytė

Vasaris-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai ir
projektinės lėšos

95 proc. įgyvendintos
projekto „Mobili jaunimo
erdvė“ veiklos

4. Tikslas. Sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti bei formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas.
4.1. Koordinuoti ir
organizuoti veiklas
Trečiojo amžiaus
universiteto dalyviams

4.2. Sudaryti sąlygas
suaugusiesiems
ugdyti(-is) bendrąsias
kompetencijas plėtojant
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
paslaugas
4.3. Koordinuoti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi
veiklą rajone

5.

4.1.1. Organizuoti užsiėmimus
numatytus 2021 m. TAU veiklos
pusmečio planuose

Ž. Laurutienė,
I. Vaitkienė

Sausis-gruodis

4.1.2. Įgyvendinti Sporto rėmimo fondo
finansuojamo projekto „ Nacionalinės
IV-oji TAU universiada 2021“ veiklas

R. Vaigauskienė

Liepa-rugsėjis

4.2.1. Organizuoti ir vykdyti
neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programas

K. Dambrauskas

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai,
savivaldybės lėšos
Žmogiškieji
ištekliai,
projekto ir
savivaldybės lėšos
Žmogiškieji
ištekliai,
asmeninės lėšos

4.3.1. Organizuoti renginius, skirtus
suaugusiųjų švietimo savaitei

K. Dambrauskas

Spalis-lapkritis

Žmogiškieji
ištekliai

4.3.2. Telkti savivaldybės neformaliojo
švietimo teikėjus bendrai veiklai rajone

K. Dambrauskas

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

Tikslas. Tobulinti Skyriaus ugdymo(si) aplinkas, pasitelkiant finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Paskaitos- 8,
susitikimai- 3,
išvykos – 4,
parodos – 1,
sportinės varžybos –1
95 proc. įgyvendintų
projekto veiklų
Ilgalaikės programos- 1
Trumpalaikės
programos-1

Parengtas ir įgyvendintas
renginių planas, skirtas
Suaugusiųjų mokymosi
savaitei
Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
teikėjų susitikimai -1

5.1. Gerinti įstaigos
materialinę bazę

6.

5.1.1. Parengti Sporto rėmimo fondui
paraišką „Moderni sporto salė
sportuojantiems radviliškiečiams“

R.Vaigauskienė,
K. Dambrauskas

Rugsėjis-gruodis

Savivaldybės ir
projekto lėšos

Gautas finansavimas ir
įgyvendintos priemonės
(suremontuota sporto
salė, trenerių ir
inventoriaus patalpos)

R. Vaigauskienė,
G. Toleikienė,
Ž. Laurutienė,
J. Simanavičienė,
K. Dambrauskas

Kovas-balandis

Žmogiškieji
ištekliai

Atliktas Skyriaus veiklos
įsivertinimas

R. Vaigauskienė

Sausis

Žmogiškieji
ištekliai

Visų darbuotojų
vertinimo išvados,
einamųjų metų užduotys

Tikslas. Užtikrinti vidinį ir išorinį Skyriaus kokybės veiklos gerinimą

6.1. Stiprinti Skyriaus
veiklos efektyvumą
atliekant
vertinimo/įsivertinimo
ir planavimo
procedūras

6.1.1. Atlikti Skyriaus veiklos
įsivertinimą pagal „Institucijų, vykdančių
mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimą,
vertinimo ir akreditacijos taisyklių“
metodiką ir, remiantis įsivertinimo
išvadomis, parengti veiklos tobulinimo
planą.
6.1.2. Atlikti darbuotojų veiklos
vertinimą, nustatyti metines užduotis ir
siektinus rezultatus.

