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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Šiuo metu įgyvendinamas Tauragės moksleivių kūrybos centro 2018-2020 metų strateginis planas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjo įsakymu ,,Dėl pritarimo Tauragės moksleivių kūrybos centro 2018-2020m. strateginiam planui“ (2018 m. vasario14 d.Nr.101-6).
2019-ieji metai – antrieji šio plano įgyvendinimo metai. Dalis iškeltųjų uždavinių sėkmingai įvykdyti per įstaigos 2019 metų veiklos plano tikslus bei
uždavinius, tad strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų bei rodiklių apžvalga praktiškai sutampa.
Tauragės moksleivių kūrybos centro 2019 metų veiklos planas (toliau – planas) buvo sudarytas atsižvelgus į 2018-2020 metų strateginį MKC
planą, į Tauragės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strategiją, taip pat į MKC veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius. Jis nustatė metinius
įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžė prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planas buvo sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos
nuostatomis. Jį rengė MKC direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė, planas aptartas MKC mokytojų taryboje ir MKC taryboje.
2019 metais neformaliojo ugdymo procesą vykdė 21 mokytojas, iš jų 4 mokytojai ekspertai, 7 mokytojai metodininkai, 4 vyr. mokytojai, 3
mokytojai, 3 neturintys kvalifikacinės kategorijos mokytojai. Mokytojų pedagoginio stažo vidurkis – 21 metai, vidutinis amžius – 50 metų. Mokytojų
vidutinis kontaktinių valandų skaičius – 9,72.
16 mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 2 mokytojai – aukštąjį nepedagoginį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį nepedagoginį išsilavinimą,
1 – specialųjį vidurinį (įgytą iki 1995 m.) ir 1 – vidurinį išsilavinimą, bet jie visi yra išklausę LR ŠMM nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.
Įgyvendinant metinį veiklos tikslą – teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo (si) aplinką – buvo iškelti ir įgyvendinti šie uždaviniai:
1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir kokybę šiuolaikiškai aprūpintoje neformaliojo švietimo mokykloje.
Šio uždavinio įgyvendinimui atlikti svarbiausi darbai:

-

-

-

pasiūlytos naujos neformaliojo švietimo programos: vaikų ir jaunimo šokio teatro ,,I+“ bei būgnų studijos ,,Tiesiog ritmas“. Šios programos
užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų, renginių registre ir jos sėkmingai įgyvendinamos;
parengta mokinių, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programas, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka;
parengta nauja dailės klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka;
parengtas darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas;
suorganizuota daug naujų renginių bei akcijų: renginių ciklo ,,Mada su kava“ renginys ,,Eko mada“, paramos koncertas „Vilties spindulys“ (kartu su
MKC veiklos partneriais), skirtas pasaulinei vargstančiųjų dienai paminėti; Tauragės rajono linksmųjų ir išradingųjų žemaičių popietė-varžytuvės
„Vuo kuon tas znuočij, a žiną?“, MKC koncertas ,,Mes ateinam!“ (Tauragės miesto šventėje), Tauragės rajono moksleivių draugijos „Asorti“
organizuojama aukštųjų mokyklų paroda „Studijos kitaip“ (MKC – renginio partneriai); jungtinis MKC koncertinių kolektyvų kalėdinis koncertas
mokinių tėvams ir Tauragės bendruomenei bei daug kitų renginių, koncertų bei akcijų;
„Pilies teatro“ jaunimo grupė pristatė spektaklį „Vainikas babūnei“, kuris buvo skirtas Žemaitijos ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų metams;
Tauragės bendruomenei pristatytas P.Vileišio gimnazijos teatro ir Pasvalio kultūros centro jaunimo teatro „Drama“ spektaklis „Nesibaigiantis kelias“
(apie Aleksandrą ir Juozą Kazickus) – tokiu būdu prisidėta prie Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ ir Kazickų fondo bendro projekto;
suorganizuotos dailės klasių ir dailės bei keramikos studijų mokinių darbų parodos Tauragės kultūros namuose, Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje
bibliotekoje ir šios bibliotekos vaikų skyriuje, Jurbarko krašto muziejuje bei keletas autorinių MKC mokinių kūrybos parodų;
X-asis respublikinis vokalinės muzikos konkursas ,,Lakštingalų slėnis“ (MKC – projektinis partneris);
Respublikinis mokyklinių teatrų festivalis ,,Aitvarai“; festivalio metu pravestas seminaras „Mokyklinio teatro veikla: patirtis, problemos,
perspektyvos“;
tinkamai pasiruošta ir dalyvauta Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame etape, pasiekta aukštų rezultatų bei
įvertinimų;
aktyviai dalyvauta regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose. 2019 metais iškovotų prizinių vietų, diplomų, prizų, nominacijų,
laureatų ir nugalėtojų vardų kiekis ir sąrašas leidžia teigti, kad Tauragės MKC sėkmingai reprezentavo ir garsino Tauragę;
suorganizuotas metodinis-mokymosi-pažintinis susitikimas su Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro mokytojais akiračiui plėsti bei mokinių
ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti. Susitikimo metu pravestas seminaras ,,Neformaliojo švietimo mokytojo įtaka mokinio asmenybės augimui
ir individualiai pažangai“;
įgyvendinti projektai: kultūros renginių rėmimo programa „Džiugenos“, visuomenės sveikatos rėmimo programa „Sveika šeima – tvirta valstybė“,
kultūros renginių rėmimo programa „Vo kuon tas znočij, a žina“, vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programa ,,Veringa – geros nuotaikos
stovykla“, kultūros renginių rėmimo programa „Aitvarai-2019“, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa ,,Pilies kiemelio apželdinimas ir
estetinis sutvarkymas panaudojant mažosios architektūros elementus“.
2. Priimti duomenimis grįstus sprendimus. Įgyvendinant šį uždavinį ir siekiant tobulinti MKC veiklą atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo
teikėjų kokybės vertinimo išvadas:

-

-

išklausyti seminarai ,,Vaiko pažanga ir grįžtamasis ryšys neformaliajame vaikų švietime“ bei „Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas“, kuriuos
organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
atliktas vidinis veiklos kokybės įsivertinimas srityje ,,Lyderystė ir vadyba“, numatytos priemonės veiklai tobulinti;
atlikta žodinė mokinių ir jų tėvų apklausa dėl poreikio steigti pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei pradinio ir pagrindinio
teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupes.
parengtos vidinio veiklos įsivertinimo anketos tiriant sritį ,,Ugdymo(si) aplinkos“
2. Gerinti mokymosi sąlygas bei aplinką. Šio uždavinio įgyvendinimui atlikti svarbiausi darbai:
dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės tarybos įgyvendinamame projekte „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės
rajono moksleivių kūrybos centre” – apšiltintas antrojo korpuso fasadas;
nupirktas nešiojamas kompiuteris dailės klasėms;
pasiūti ir įsigyti koncertiniai rūbai vokaliniams kolektyvams ,,Mėta“, „Gervės“, baleto studijai „Allegro“;
nupirktas sportinis inventorius ir priemonės: balansiniai kamuoliai, meninės gimnastikos lankai, balansinės pagalvėlės,
nupirktas muzikinis inventorius ir priemonės: elektroninis padelis ritmo treniravimui, stovai gitaroms, nešiojama garso sistema;
nupirktas informacinis-reklaminis stendas, vandens virimo aparatas, elektriniai virduliai;
siekiant sudaryti saugias ir patogias sąlygas pasiekti MKC, išduota 13 mokinio pažymėjimų, su kuriais MKC ugdytiniai nemokamai naudojasi
Tauragės visuomeniniu transportu atvykimui į MKC vykdomus užsiėmimus;
Lauksargių pagrindinėje mokykloje vykdoma MKC dailės ir technologijų programa ,,Mažoji mūza“ savo veiklos tobulinimui ir ugdymo priemonių
įsigijimui sėkmingai naudojasi ,,NVŠ krepšeliu“.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Atsakingai
Operatyviai
ir Inicijuotas toks tvarkaraščių Būrelių ir kolektyvų tvarkaraštis sudarytas taip, kad 2019 metais nė vienam

dalyvauti Tauragės
rajono savivaldybės
tarybos
įgyvendinamame
projekte ,,Vaikų ir
jaunimo
neformalaus
ugdymosi
galimybių plėtra
Tauragės
moksleivių kūrybos
centre“.

racionaliai
išsprendžiamos
ugdymo
proceso
organizavimo
problemos,
planuotai
arba
netikėtai
iškylančios
su
MKC
ugdymui
skirtų patalpų bei
pagalbinių erdvių
sumažėjimu.

pakeitimas bei
patalpų/ugdymui skirtų
edukacinių erdvių
perskirstymas, kuris
užtikrino visų nuo mokslo
metų pradžios veikiančių
kolektyvų ir juose dirbančių
vadovų darbą bei tinkamas
sąlygas.

Teikiami
racionalūs
ir Pateiktų ir įgyvendintų
kūrybingi siūlymai siūlymų (ne mažiau kaip 5(ne mažiau kaip 5), ių) sąrašas.
priimant
sprendimus,
susijusius
su
remontuojamų
patalpų
tinkamu
pritaikymu
neformaliojo
švietimo veiklai ir
jų modernizavimu.

Organizuoti
Tauragės MKC
veiklą
reprezentuojančius

Ne mažiau kaip 5
vieši renginiai,
atitinkantys
Tauragės

Kūrybingai ir atsakingai
pravestų (ne mažiau kaip 5ių) renginių sąrašas bei
bendruomenės, socialinių

nebeprireikė ieškoti patalpų už MKC teritorijos ribų. Patalpose baldai išdėstyti
taip, kad erdvėse galima greitai daryti pakeitimus ir modifikuoti erdves taip,
kad vienas po kito gali vykti skirtingo pobūdžio užsiėmimai. Iš vadovų ir
mokinių nesusilaukta jokių priekaištų ir pretenzijų dėl pablogėjusių darbo
sąlygų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC) Tauragės departamentas periodinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės metu 2019 m. patikrino Tauragės MKC ugdymo
patalpas bei sąlygas. Patikrinimo metu nenustatyta jokių higienos normų
pažeidimų.
2019 metais prireikus didesnių erdvių bei scenos mokinių atsiskaitymams,
veiklos pristatymui ir projektinei veiklai, probleminiai klausimai geranoriškai ir
operatyviai išspręsti su įstaigos bendradarbiavimo partneriais – Tauragės
kultūros centru.
2019 metais projekto ,,Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių
plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre“ įgyvendinimas laikinai
pristabdytas, nes renovacijos metu suradus kultūros paveldo detalių prireikė
specialistų ekspertizės ir renovacijos projekto keitimų. 2019-11-14 įvyko
vienintelis susitikimas su projektuotojais, kurio metu pateikti projektiniai
pakeitimai. Susitikimo metu MKC bendruomenės vardu išsakyta nuomonė, kad
pritariame tam, jog lifto sąskaita nebūtų mažinama renginių salė, o neįgaliųjų
patekimas į II ir III-ią aukštą būtų sprendžiamas kitais techniniais būdais.
Projektuotojų paprašyta kitokių sprendimų projektuojant aktų salės ir teatro
klasės scenas, nes pagal siūlomą projektą scenų plotai gerokai sumažėtų, kas
nėra priimtina ir patogu. Projektuotojams išsakyta nuomonė dėl I-ojo aukšto
koridoriaus vizualinio sprendimo, kuris padėtų išsaugoti kai kurių sienų istorinę
autentiką, o tuo pačiu būtų pagerintos sąlygos mokiniams skirtų rekreacinių
vietų įrengimui. Su projektuotojais aptartos kabinetų grindų bei lubų medžiagų
parinkimo idėjos, kabinetų durų išdėstymo bei formų klausimai. Kitas
susitikimas su projektuotojais numatytas 2020 metų vasario mėnesį (tai
sutartinis laikas, kurį tvirtina Tauragės rajono savivaldybė, kaip pagrindinis šio
projekto vykdytojas).
1. Tauragės rajono linksmųjų ir išradingųjų žemaičių popietėvaržytuvės „Vuo kuon tas znuočij, a žiną?“ (į projektą įtrauktų
mokyklų geri atsiliepimai
apie renginio organizavimą bei
prasmingus ir vertingus prizus)

viešus renginius
Tauragės rajono
bendruomenei.

bendruomenės,
socialinių partnerių
bei laikmečio
lūkesčius ir
tinkamai
reprezentuojantys
Tauragės MKC
veiklą bei
pasiekimus.

partnerių atsiliepimai apie
šiuos renginius.

2. Renginių ciklo ,,Mada su kava“ renginys ,,Eko mada“ (renginio
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Atsakingai
dalyvauti įvedant
naują mokinių
lankomumo

Su praktiniais
pastebėjimais ir
racionaliais
pasiūlymais

Tauragės rajono
savivaldybės inicijuotos
mokinių lankomumo
apskaitos įdiegimas vyksta

žiūrovų bei dalyvavusių verslininkų geri atsiliepimai spaudoje)
Labdaros koncertas „Vilties spindulys“ (kartu su MKC veiklos
partneriais), skirtas pasaulinei vargstančiųjų dienai paminėti
(renginio partnerių, žiūrovų geri atsiliepimai spaudoje, paramos
gavėjų padėka už surinktą gan svarią pinigų sumą);
Tauragės miesto šventei skirtas MKC atlikėjų koncertas ,,Mes
ateinam!“ bei renginio erdvėse veikiančios teatralizotos ,,gyvosios
skulptūros“ (renginio žiūrovų geri atsiliepimai).
Jungtinis koncertinių kolektyvų kalėdinis koncertas tėvams ir
Tauragės bendruomenei; (žiūrovų geri atsiliepimai)
Respublikinis mokyklinių teatrų konkursas ,,Aitvarai“; pravestas
seminaras „Mokyklinio teatro veikla: patirtis, problemos,
perspektyvos“ (2019-11-29) (Klaipėdos Universiteto rektoriaus
padėka už puikų festivalio organizavimą, festivalio dalyvių ir
žiūrovų puikūs atsiliepimai)
Tauragės MKC „Pilies teatro“ jaunimo grupės spektaklio „Vainikas
babūnei“, skirto Žemaitijos ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų
metams, pristatymas (2019-03-12 Tauragėje, 2019-03-17 Pasvalyje,
2019-04-19 Tauragėje, 2019-04-27 Birštone) – ypatingai geri
atgarsiai iš žiūrovų ir aukčiausi įvertinimo balai gauti respublikinėje
mokyklinių teatrų apžiūroje.
Respublikinis vokalinės muzikos X-asis konkursas ,,Lakštingalų
slėnis“ (2019-04-27) (konkurso dalyvių ir žiūrovų puikūs
atsiliepimai
Tauragės bendruomenei pristatytas P.Vileišio gimnazijos teatro ir
Pasvalio kultūros centro jaunimo teatro „Drama“ spektaklis
„Nesibaigiantis kelias“ apie Aleksandrą ir Juozą Kazickus – tokiu
būdu prisidėta prie Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ ir Kazickų
fondo bendro projekto (Kazickų fondo padėka už pasvaliečių
spektaklio pristatymo Tauragės bendruomenei organizavimą)

Paskirti atsakingi asmenys – pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai, kurie
sistemingai rūpinasi naujos lankomumo apskaitos įdiegimu Tauragės
moksleivių kūrybos centre. Sistemingai bendraujant su kitų atsakingais
darbuotojais, greitai ir operatyviai vykdomos visos įstaigai skiriamos užduotys:

apskaitą, naudojant
elektroninius
mokinio
pažymėjimus
(EMP).

dalyvaujant darbo
grupėje parengta
kokybiška ir
visuotinai priimtina
tvarka, su kuria
plačiai ir išsamiai
supažindinta
įstaigos
bendruomenė
geranoriškai imasi
naujos tvarkos
įgyvendinimo.

sklandžiai ir be trikdžių:
įstaigos darbuotojai laiku
informuojami apie projekto
eigą, motyvuojami
pokyčiams, instruktuojami ir
konsultuojami apie naujovių
taikymą. Laiku ir
kvalifikuotai atliekamos
visos kitos iš organizatorių
gautos užduotys.

nuolat palaikomas ryšys (telefonu, elektroniniais laiškais, tiesioginiais
susitikimais) su pagrindiniu sistemos operatoriumi (Mantu Pileniu – UAB
„USC Baltic“ produktų vadovu) ir Tauragės rajono savivaldybės švietimo
skyriaus specialiste, atsakinga už projekto įgyvendinimą – Audrone Bartušiene,
motyvuojami bei konsultuojami mokytojai, organizuojami senų telefonų
programinės įrangos atnaujinimai, reikalingi sistemos palaikymui, pažymėjimų
klausimais konsultuojami mokiniai ir jų tėveliai. Dabartinės MKC darbo
sąlygos tokios, kad kartu su minėtomis atsakingomis specialistėmis tenka dirbti
viename kabinete, tad ir pati turiu galimybę matyti, kiek laiko dirbama su šios
sistemos įdiegimu, bendraujant su mokiniais, mokytojais, mokinių tėveliais.
Įstaigos bendruomenės nariai teigia, kad iš administracijos darbuotojų visada
sulaukia kvalifikuotos pagalbos ir konsultacijų. Anot pedagogų, juos stebina
paskirtų asmenų kantrybė ir negailėjimas jėgų bei laiko, kurį tenka skirti šios
naujovės įdiegimui. Tauragės rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistė
Audronė Bartušienė pokalbio metu irgi išsakė nuomonę, kad visos užduotys,
skiriamos naujos sistemos įdiegimo klausimais, atliekamos laiku ir atsakingai.

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

Priežastys, rizikos

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Dėl visų pokyčių laiku ir tinkamai informuoti įstaigos darbuotojai pasikeitimų etape nepatyrė
Įgyvendintas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo psichologinio streso ir nežinios, galėjo visą dėmesį skirti savo tiesioginiam darbui su mokiniais, nes
antras etapas, atlikti su juo susiję darbai.
tinkamai organizuojant administracijos darbą laiku atlikti visi reikšmingiausi darbai: patvirtintos
pakoreguotos darbo tvarkos taisyklės; pakeista darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo sistema; parengti nauji visų mokytojų pareigybių aprašymai.
Parengtas viešųjų pirkimų organizavimo ir Parengta tvarka taisyklės suteikė aiškumo, kaip nuosekliai ir teisingai vykdyti viešuosius pirkimus.
Atsakingi darbuotojai su aprašu supažindinti pasirašytinai. Visi atsakingiau žiūri į viešųjų pirkimų
vykdymo tvarkos aprašas.
organizavimą ir su juo susijusių užduočių vykdymą.

Parengtas mokinių būrelio užsiėmimų, pamokų Mokytojams bei mokiniams konkretizuotos pareigos bei užduotys, o tai palengvina vykdyti
lankomumo apskaitą, analizuoti lankomumo situaciją.
lankomumo apskaitos tvarkos aprašas.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas langelis
Labai gerai ☒
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas, duomenų panaudojimas tobulinant MKC strategiją ir metinius veiklos planus.

Direktorė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

Jolanta Kazlauskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2020-01-17
(data)

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės mero
2020 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr. P1-17
TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORĖS JOLANTOS KAZLAUSKIENĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini rezultatai

1.1. Atsakingai Operatyviai ir
dalyvauti
racionaliai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
Inicijuotas toks
tvarkaraščių

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Būrelių ir kolektyvų tvarkaraštis sudarytas taip, kad 2019 metais nė vienam
nebeprireikė ieškoti patalpų už MKC teritorijos ribų. Patalpose baldai išdėstyti taip,

Tauragės rajono
savivaldybės
tarybos
įgyvendinamame
projekte ,,Vaikų
ir
jaunimo
neformalaus
ugdymosi
galimybių plėtra
Tauragės
moksleivių
kūrybos centre

išsprendžiamos
ugdymo proceso
organizavimo
problemos, planuotai
arba netikėtai
iškylančios su MKC
ugdymui skirtų
patalpų bei pagalbinių
erdvių sumažėjimu

pakeitimas bei
patalpų/ugdymui
skirtų edukacinių
erdvių perskirstymas,
kuris užtikrino visų
nuo mokslo metų
pradžios veikiančių
kolektyvų ir juose
dirbančių vadovų
darbą bei tinkamas
sąlygas

kad erdvėse galima greitai daryti pakeitimus ir modifikuoti erdves taip, kad vienas po
kito gali vykti skirtingo pobūdžio užsiėmimai. Iš vadovų ir mokinių nesusilaukta
jokių priekaištų ir pretenzijų dėl pablogėjusių darbo sąlygų. Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Tauragės
departamentas periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu 2019 m.
patikrino Tauragės MKC ugdymo patalpas bei sąlygas. Patikrinimo metu nenustatyta
jokių higienos normų pažeidimų.
2019 metais prireikus didesnių erdvių bei scenos mokinių atsiskaitymams, veiklos
pristatymui ir projektinei veiklai, probleminiai klausimai geranoriškai ir operatyviai
išspręsti su įstaigos bendradarbiavimo partneriais – Tauragės kultūros centru.

Teikiami racionalūs ir
kūrybingi siūlymai
(ne mažiau kaip 5),
priimant sprendimus,
susijusius su
remontuojamų
patalpų tinkamu
pritaikymu
neformaliojo švietimo
veiklai ir jų
modernizavimu

2019 metais projekto ,,Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra
Tauragės moksleivių kūrybos centre“ įgyvendinimas laikinai pristabdytas, nes
Pateiktų ir įgyvendintų renovacijos metu suradus kultūros paveldo detalių prireikė specialistų ekspertizės ir
siūlymų (ne mažiau
renovacijos projekto keitimų. 2019-11-14 įvyko vienintelis susitikimas su
kaip 5-ių) sąrašas
projektuotojais, kurio metu pateikti projektiniai pakeitimai. Susitikimo metu MKC
bendruomenės vardu išsakyta nuomonė, kad pritariame tam, jog lifto sąskaita nebūtų
mažinama renginių salė, o neįgaliųjų patekimas į II ir III-ią aukštą būtų sprendžiamas
kitais techniniais būdais. Projektuotojų paprašyta kitokių sprendimų projektuojant
aktų salės ir teatro klasės scenas, nes pagal siūlomą projektą scenų plotai gerokai
sumažėtų, kas nėra priimtina ir patogu. Projektuotojams išsakyta nuomonė dėl I-ojo
aukšto koridoriaus vizualinio sprendimo, kuris padėtų išsaugoti kai kurių sienų
istorinę autentiką, o tuo pačiu būtų pagerintos sąlygos mokiniams skirtų rekreacinių
vietų įrengimui. Su projektuotojais aptartos kabinetų grindų bei lubų medžiagų
parinkimo idėjos, kabinetų durų išdėstymo bei formų klausimai. Kitas susitikimas su
projektuotojais numatytas 2020 metų vasario mėnesį (tai sutartinis laikas, kurį tvirtina
Tauragės rajono savivaldybė, kaip pagrindinis šio projekto vykdytojas).

1.2. Organizuoti
Tauragės MKC
veiklą
reprezentuojančiu
s viešus renginius

Ne mažiau kaip 5
vieši renginiai,
atitinkantys Tauragės
bendruomenės,
socialinių partnerių

Kūrybingai ir
atsakingai pravestų (ne
mažiau kaip 5-ių)
renginių sąrašas bei
bendruomenės,

Tauragės rajono linksmųjų ir išradingųjų žemaičių popietė-varžytuvės „Vuo kuon tas
znuočij, a žiną?“ (į projektą įtrauktų mokyklų geri atsiliepimai apie renginio
organizavimą bei prasmingus ir vertingus prizus).
Renginių ciklo ,,Mada su kava“ renginys

,,Eko mada“ (renginio žiūrovų bei

Tauragės rajono
bendruomenei

bei laikmečio
lūkesčius ir tinkamai
reprezentuojantys
Tauragės MKC veiklą
bei pasiekimus

socialinių partnerių
atsiliepimai apie šiuos
renginius

dalyvavusių verslininkų geri atsiliepimai spaudoje).
Labdaros koncertas „Vilties spindulys“ (kartu su MKC veiklos partneriais), skirtas
pasaulinei vargstančiųjų dienai paminėti (renginio partnerių, žiūrovų geri atsiliepimai
spaudoje, paramos gavėjų padėka už surinktą gan svarią pinigų sumą).
Tauragės miesto šventei skirtas MKC atlikėjų koncertas ,,Mes ateinam!“ bei renginio
erdvėse veikiančios teatralizotos ,,gyvosios skulptūros“ (renginio žiūrovų geri
atsiliepimai).
Jungtinis koncertinių kolektyvų kalėdinis
bendruomenei; (žiūrovų geri atsiliepimai).

koncertas

tėvams

ir

Tauragės

Respublikinis mokyklinių teatrų konkursas ,,Aitvarai“; pravestas seminaras
„Mokyklinio teatro veikla: patirtis, problemos, perspektyvos“ (2019-11-29)
(Klaipėdos Universiteto rektoriaus padėka už puikų festivalio organizavimą,
festivalio dalyvių ir žiūrovų puikūs atsiliepimai).
Tauragės MKC „Pilies teatro“ jaunimo grupės spektaklio „Vainikas babūnei“, skirto
Žemaitijos ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų metams, pristatymas (2019-03-12
Tauragėje, 2019-03-17 Pasvalyje, 2019-04-19 Tauragėje, 2019-04-27 Birštone) –
ypatingai geri atgarsiai iš žiūrovų ir aukčiausi įvertinimo balai gauti respublikinėje
mokyklinių teatrų apžiūroje.
Respublikinis vokalinės muzikos X-asis konkursas ,,Lakštingalų slėnis“ (2019-04-27)
(konkurso dalyvių ir žiūrovų puikūs atsiliepimai.
Tauragės bendruomenei pristatytas P.Vileišio gimnazijos teatro ir Pasvalio kultūros
centro jaunimo teatro „Drama“ spektaklis „Nesibaigiantis kelias“ apie Aleksandrą ir
Juozą Kazickus – tokiu būdu prisidėta prie Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ ir
Kazickų fondo bendro projekto (Kazickų fondo padėka už pasvaliečių spektaklio
pristatymo Tauragės bendruomenei organizavimą).
1.3. Atsakingai
dalyvauti įvedant
naują mokinių
lankomumo
apskaitą,
naudojant

Su praktiniais
pastebėjimais ir
racionaliais
pasiūlymais
dalyvaujant darbo
grupėje parengta

Tauragės rajono
savivaldybės
inicijuotos mokinių
lankomumo apskaitos
įdiegimas vyksta
sklandžiai ir be

Paskirti atsakingi asmenys – pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai, kurie
sistemingai rūpinasi naujos lankomumo apskaitos įdiegimu Tauragės moksleivių
kūrybos centre. Sistemingai bendraujant su kitų atsakingais darbuotojais, greitai ir
operatyviai vykdomos visos įstaigai skiriamos užduotys: nuolat palaikomas ryšys
(telefonu, elektroniniais laiškais, tiesioginiais susitikimais) su pagrindiniu sistemos
operatoriumi (UAB „USC Baltic“ produktų vadovu) ir Tauragės rajono savivaldybės

elektroninius
mokinio
pažymėjimus
(EMP)

kokybiška ir
visuotinai priimtina
tvarka, su kuria
plačiai ir išsamiai
supažindinta įstaigos
bendruomenė
geranoriškai imasi
naujos tvarkos
įgyvendinimo

trikdžių: įstaigos
darbuotojai laiku
informuojami apie
projekto eigą,
motyvuojami
pokyčiams,
instruktuojami ir
konsultuojami apie
naujovių taikymą.
Laiku ir kvalifikuotai
atliekamos visos kitos
iš organizatorių gautos
užduotys

administracijos švietimo ir sporto skyriumi, motyvuojami bei konsultuojami
mokytojai, organizuojami senų telefonų programinės įrangos atnaujinimai, reikalingi
sistemos palaikymui, pažymėjimų klausimais konsultuojami mokiniai ir jų tėvai.
Dabartinės MKC darbo sąlygos tokios, kad kartu su minėtomis atsakingomis
specialistėmis tenka dirbti viename kabinete, tad ir pati turiu galimybę matyti, kiek
laiko dirbama su šios sistemos įdiegimu, bendraujant su mokiniais, mokytojais,
mokinių tėveliais.
Įstaigos bendruomenės nariai teigia, kad iš administracijos darbuotojų visada sulaukia
kvalifikuotos pagalbos ir konsultacijų. Anot pedagogų, juos stebina paskirtų asmenų
kantrybė ir negailėjimas jėgų bei laiko, kurį tenka skirti šios naujovės įdiegimui.
Tauragės r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai
patvirtino, kad visos užduotys, skiriamos naujos sistemos įdiegimo klausimais,
atliekamos laiku ir atsakingai.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1.Tinkamai pasiruošti
Operatyvus, informatyvus ir
Moksleivių kūrybos centro ir
konstruktyvus
Muzikos mokyklos sujungimui bendradarbiavimas su
Tauragės rajono savivaldybės
administracija bei Tauragės
muzikos mokykla sprendžiant
bendrus dviejų mokyklų
jungimo klausimus.

Pateikti duomenys, reikalingi mokyklų sujungimui.
Parengtas Tauragės MKC reorganizavimo sujungimo būdu su Tauragės MM sąlygų
aprašas.
Organizuotas mokinių, jų tėvų ir kreditorių informavimas apie MKC reorganizavimą.
Parengti ir teikti tvirtinimui naujos mokyklos nuostatai.
Parengti kiti naujos mokyklos pradžiai reikšmingų dokumentų projektai: ugdymo planas,
darbo tvarkos taisyklės ir kt.

2.2. Inicijuoti ir organizuoti
vidinį įstaigos veiklos kokybės
įsivertinimą.

Atliktas veiklos kokybės įsivertinimas srityje „Ugdymo(si) aplinkos“, suorganizuotas
rezultatų pristatymas bendruomenei. Parengtas priemonių planas veiklos kokybės
vertinimo išvadoms įgyvendinti. Į plano įgyvendinimą įtraukta MKC taryba ir Mokytojų
taryba.

Koordinuota ir tinkamai
suplanuota MKC veiklos
kokybės įsivertinimo grupės
(VKĮG) veikla. Sudarytos
anketos įsivertinimui srityje
,,Ugdymo(si) aplinkos“ atlikti.

2.3. Aktyviai dalyvauti
tobulinant ir konkretinant
darbo apmokėjimo sistemą.

Inicijuotas ir organizuotas
mokytojų supažindinimas su
patobulintais
ŠMSM
dokumentais: darbo krūvio
sandaros nustatymo tvarkos
aprašas, Veiklų mokyklos
bendruomenei
aprašas
ir
Veiklų, susijusių su profesiniu
tobulėjimu, aprašas.
Sutarta
dėl
veiklų
bendruomenei
sąrašų
ir
valandų paskirstymo principų.
Sudaryta darbo grupė naujai
darbo apmokėjimo sistemai
parengti.

Parengta nauja patobulinta darbo apmokėjimo sistema.
Sutarta dėl konkretaus veiklų sąrašo ir valandų paskirstymo principų,
skaidresnis ir aiškesnis valandų skyrimas profesiniam tobulėjimui ir veikloms
bendruomenei.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

3.1. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumas

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Pažymimas atitinkamas langelis
Labai gerai X

Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai ☐

Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai ☐

Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai ☐

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas, duomenų panaudojimas tobulinant MKC strategiją ir metinius veiklos planus.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:
Tauragės moksleivių kūrybos centro direktorė Jolanta Kazlauskienė įvykdė jai nustatytas 2019 m. užduotis ir kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius viršijo.
Susipažinus su Tauragės moksleivių kūrybos centro tarybos įvertinimu Tauragės moksleivių kūrybos centro direktorės Jolantos
Kazlauskienės 2019 metų veiklos ataskaitą ir jos metų veiklą įvertinti labai gerai ir nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos
kintamąją dalį – 15 proc. jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
Galutinė veiklos vertinimo išvada
Tauragės moksleivių kūrybos centro direktorės Jolantos Kazlauskienės 2019 metų veiklos ataskaitą ir jos metų veiklą įvertinti labai
gerai , nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamąją dalį – 15 proc. jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

Tauragės rajono savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

