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KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. 2011 METŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI
1.Prioritetinės kryptys:
1. 1. Įgyvendinti bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo strategiją ir plėtoti
vadovų bei mokytojų profesines kompetencijas plėtojant kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
1.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir metodinę veiklą skatinant vadovų ir mokytojų
kūrybiškumą.
1.3. Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo renginius prevencinėje veikloje.
1. 4. Skleisti informaciją apie Kretingos rajono turizmo išteklius taip siekiant didinti turistų
srautus.
1.2. Uţdaviniai:
1.2.2.Organizuoti vadovams seminarus, edukacines išvykas, kursus, inicijuoti gerosios vadybinės
pedagoginės patirties sklaidą.
1. Organizuoti pedagogams seminarus, paskaitas, diskusijas, pasitarimus, metodines dienas,
mokyklų projektinės veiklos pristatymus, konferencijas.
2. Organizuoti seminarų ciklus, parodas.
3. Rengti, inicijuoti, akredituoti, prilyginti akredituotoms kvalifikacijos tobulinimo programas,
konsultuoti ir inicijuoti švietimo konsultantų veiklą, organizuoti įvairius kursus, Trečiojo
amţiaus universiteto ir kitas veiklas.
4. Inicijuoti atviras pamokas, organizuoti ir koordinuoti metodines dienas, konferencijas,
parodas, metodinius susirinkimus, paţintines išvykas, konkursus, diskusijas.
5. Inicijuoti ir organizuoti paskaitas, susitikimus ir išvykas.
6. Rinkti, sisteminti ir nuolat atnaujinti, skleisti informaciją apie turizmo infrastruktūrą
Kretingos rajone.
II. PRIEMONIŲ PLANO TIKSLAMS ĮGYVENDINTI REZULTATAI
2. Metinės veiklos programos įgyvendinimas:
2.1. Įgyvendintas pirmasis tikslas – plėtoti lyderystės, žinių valdymo, gerosios vadybinės
patirties kompetencijas.
Vadovai įgijo naujų lyderystės, ţinių valdymo, gerosios vadybinės patirties kompetencijų.
Vadovams sudarytos sąlygos įgyti ir plėtoti profesines ir kitas kompetencijas. 13
kvalifikacijos tobulinimo renginių vedė mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjai. 8 seminaruose dalyvavo 200 mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų.
Vadovams ir jų pavaduotojams vyko 7 metodinės dienos, 2 edukacinės išvykos, 2
diskusijos ir 1 popietė.
2.2. Įgyvendintas antrasis tikslas – suteikti pedagogams žinių apie socialinės pagalbos
organizavimą, prevencinės darbo grupės veiklos modelius, lygmenis, normas, praktinių
prevencinės veiklos modeliavimo bei komandos telkimo įgūdžių formavimą.
Pedagogai įgijo ţinių apie socialinės pagalbos organizavimą, prevencinę veiklą.
Renginiuose dalyvavo direktorių pavaduotojai, atsakingi uţ prevencinę veiklą, socialiniai
pedagogai, psichologai, klasių auklėtojai, mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Mokėsi
Jurgio Pabrėţos gimnazijos, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centro, Baublių pagrindinės
mokyklos, mokyklos-darţelio „Ţibutė“ bendruomenės. Buvo suorganizuoti seminarai, savaitė be
patyčių, veiksmo savaitė, diskusijos „Pagalba mokiniui pasitikėjimą keliančioje aplinkoje“,

„Tarptautinė tolerancijos diena, kaip mes ją suprantame?“, metodinė diena „Prevencinės veiklos
organizavimo patirtis Klaipėdos rajono mokyklose“, paskaita „Pradinių klasių mokinių saugumas ir
patiriamos patyčios mokykloje“. Vyko mokyklų projektinės veiklos pristatymai: Sniego gniūţtė,
Olweus patyčių ir smurto programos įgyvendinimas mokykloje, Lions Quest, konferencija „Vaikų
socializacijos veiklos programų įgyvendinimas mokyklose 2010 metais“.
2.3. Įgyvendintas trečiasis tikslas – suteikti pedagogams žinių apie intelekto sąvoką ir jo
vertinimo galimybes, gabių vaikų raidą, jų poreikius ir iškylančias problemas, gabių vaikų
psichologines problemas ir galimus sunkumus mokykloje, psichologinę pedagoginę pagalbą
tokiems vaikams.
Pedagogai įgijo ţinių apie intelekto sąvoką ir jo vertinimo galimybes, gabių vaikų raidą, jų
poreikius ir iškylančias problemas, gabių vaikų psichologines problemas ir galimus sunkumus
mokykloje, išmoko teikti psichologinę pedagoginę pagalbą tokiems vaikams.
Vyko respublikinė metodinė konferencija „Metodinės veiklos prasmingumas ugdymo
procese“.
Suorganizuota ir įvykdyta ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų metodinių darbų paroda „Gabių mokinių paţinimas ir motyvavimas sėkmei“. Vyko
įstaigų vadovų, mokytojų, pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų respublikinė mokslinė –
praktinė konferencija „Gabių ir talentingų vaikų atpaţinimas ir motyvavimas sėkmei“. Išleistas
konferencijos straipsnių, pranešimų ir metodinių darbų parodos rinkinys „Gabių ir talentingų vaikų
atpaţinimas ir motyvavimas sėkmei“, atliktas tyrimas „Gabių mokinių ugdymas Kretingos rajono
mokyklose“.
Vyko respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Mokinio ir pedagogo santykis:
aktualijos, neišnaudotos galimybės“. Išleistas respublikinės metodinės – praktinės konferencijos
pranešimų rinkinys „Mokinio ir pedagogo santykis: aktualijos, neišnaudotos galimybės“, ruošta
medţiaga Kretingos rajono mokytojų ekspertų gerosios patirties leidiniui „Priėmę nuolatinės kaitos
iššūkį...“.
Organizuoti seminarų ciklai direktoriams, direktorių pavaduotojams, klasių auklėtojams,
socialiniams pedagogams, logopedams, specialiesiems pedagogams, ugdymo įstaigų
bendruomenėms: Darbėnų gimnazijos, Kartenos, Marijono Daujoto, Vydmantų vidurinių mokyklų,
Simono Daukanto pagrindinės mokyklos, Vaikų ugdymo centro.
2.4. Įgyvendintas ketvirtasis tikslas – vykdyti nuoseklų ir kryptingą kvalifikacijos
tobulinimą, konsultacinę, projektinę, tiriamąją ir leidybinę veiklą.
Gerėjo kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybė, vyko nuoseklus ir kryptingas
kvalifikacijos tobulinimas, konsultacinė ir projektinė, įvaizdţio formavimo veikla.
2011 metais parengtos 83 kvalifikacijos tobulinimo programos – 80 vykdyta, iš jų 12
prilygintos akredituotoms. Vykdyta 113 kvalifikacijos tobulinimo programų, jose dalyvavo 2986
klausytojai: iš Kretingos rajono dalyvavo 2089 klausytojai, iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų – 897
klausytojai, kuriems išduoti seminaro dalyvio paţymėjimai ir paţymos bei 43 organizatorių
paţymos.
Per mėnesį vyko 11,3 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai
dalyvavo 299 klausytojų. Viename seminare dalyvavo 26,4 (vidurkis) klausytojai. Daugiausia
seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo balandţio,
lapkričio, gruodţio mėnesiais.
25 kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė mokytojai praktikai, 19 – aukštųjų mokyklų ir
mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 3 – lektoriai iš uţsienio šalių, 17 – ministerijų,
savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų, 33 – jungtinės lektorių grupės, 3
– psichologai.
Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 196 ikimokyklinio
ugdymo mokytojai – 6 renginiuose, 72 pradinio ugdymo mokytojai – 4 renginiuose, 496
pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 28 renginiuose, 1876 mokyklų bendruomenės,
komandos nariai – 56 seminaruose, edukacinėse išvykose, 39 mokyklų metodinės tarybos nariai –
renginiuose, 18 direktoriaus pavaduotojų ūkio reikalams – 1 renginyje, 49 Kretingos rajono
bendruomenės nariai – 5 renginiuose.
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32 seminarai vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 39 seminaras – darbo
vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 42 kvalifikacijos tobulinimo renginiai.
Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 152 lektoriai (93 – iš Kretingos rajono, 59 –
kviestiniai lektoriai). 69 seminarai (61 proc.) buvo orientuoti į baigtinį darbą. Vykdytos 7
kvalifikacijos tobulinimo programos – kursai (ECDL kursai, ,,Mokytojų kompiuterinio raštingumo
programos edukacinė dalis“, anglų kalbos ir ispanų kursai pradedantiesiems, anglų kalbos kursai
paţengusiems. Buvo vykdoma 60 valandų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (2 grupės).
Įvairios praktinės patirties sklaidos formos Jurgio Pabrėţos gimnazijoje, VšĮ Pranciškonų
gimnazijoje, Vydmantų vidurinėje mokykloje ir Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje. Jose
lankėsi Vilniaus, Anykščių, Kelmės, Panevėţio, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės, Utenos
rajonų mokyklų vadovai, mokyklų bendruomenės ir dalyvavo seminaruose apie šiuolaikinę pamoką,
mokyklos edukacinių aplinkų kūrimą, vertinimą pamokoje ir kt.
Konsultacijos organizuojamos pagal klientų poreikius apie įvairias švietimo ir pedagoginės
veiklos sritis. Konsultuoja institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai. Konsultuojami individualūs
klientai ir organizacijos, konsultacijos vyksta kliento pageidaujamu laiku ir šalims susitarus,
įvairiais būdais: tiesiogiai, telefonu, elektroniniu paštu.
Įgyvendinami projektai:
1.UPC – ES struktūrinių fondų finansuojamas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM -02-V-01-006
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, trukmė 16 mėn., PŠC
projekto partneris.
2.Utenos švietimo centro - Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
,,Mokymosi visą gyvenimą” 2 uţdavinio įgyvendinimui skirto projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01103 ,,Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę
partnerystę”,2 4 mėnesių trukmės , PŠC - projekto partneris.
3.„Besimokančių mokyklų tinklai (BMT3)“ (MTP plius komponentas) PŠC – partneris
Darbėnų gimnazijos ir A. Stulginskio Jokūbavo pagrindinės mokyklos komandose. Projekto trukmė
12 mėnesių.
4.„Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv.
Jokūbo pamario kelias“ PŠC - asocijuotas Kretingos rajono savivaldybės partneris. Projekto trukmė
36 mėnesiai.
Rajono bendruomenei sudarytos sąlygos tęstinėms magistrantūros studijoms. Nuo 2002 m.
rugsėjo mėn. organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos, studijuoja 10–
ta laida.
Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla. Vykdytas projektas „Ėš
Ţemaitėjės luobiu skrynės“, mokytojų fotografijų paroda „Ateikite ir paţinkite. Aš mokytojas“.
Kretingos PŠC informacines technologijas naudoja ne tik įvaizdţio kūrimui (interneto
svetainė http://www.psckretingos.lt/ ), bet ir mokymosi aplinkos plėtrai. Organizuojami seminarai,
kursai, paskaitos apie informacinių technologijų naudojimą. Parengtos ir vykdytos kvalifikacijos
tobulinimo programos „Kompiuterinio technologinio raštingumo pagrindai“, „Kompiuterinio
edukacinio raštingumo pagrindai“ ir kt. Rengti seminarai skirti virtualių mokymosi aplinkų,
nuotolinio mokymo ir kitų IKT galimybių taikymui teikiant švietimo ir ugdymo paslaugas.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras – ECDL testavimo centras. Organizuojami ECDL
kursai. ECDL fondo atstovybė Lietuvoje „Informacinių technologijų institutas” per 2011 metus
įteikė 8 ECDL paţymėjimus. Kretingos rajono mokytojai ir kiti suaugusieji išlaikė 46 ECDL testus.
Kretingos rajono mokytojams ir bendruomenei sudaryta galimybė naudotis
kompiuterizuotomis darbo vietomis kompiuterių klasėje, teikiamos kompiuterinio raštingumo
konsultacijos. Per 2011 metus konsultuoti 183 mokytojai ir kiti miesto bendruomenės nariai.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centre yra viešasis interneto prieigos taškas.
Pedagogų bendruomenė ir visuomenė apie PŠC teikiamas paslaugas, organizuojamus
renginius, naujoves informuojama PŠC svetainėje, elektroniniu paštu ir spaudoje. Sistemingai
atnaujinama internetinė svetainė www.psckretingos.lt, joje ne tik teikiama naujausia informacija,
bet galima rašyti atsiliepimus apie PŠC veiklą, registruotis į renginius.
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Parašyti arba inicijuoti 19 straipsnių rajono spaudoje. Nuolat rengiama ir platinama
reklama apie PŠC siūlomas paslaugas, svečių knygoje renkami atsiliepimai apie PŠC veiklą.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro bibliotekoje kaupiama pedagoginė, psichologinė,
metodinė literatūra, periodiniai leidiniai, mokomųjų priemonių vaizdo ir garso įrašai. Tvarkoma
aplinka aplink PŠC pastatą, pasodinta medelių, augmenijos.
2.5. Įgyvendintas penktasis tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos ir aukštos
ugdymo kokybės siekimas.

Įgytos naujos profesinės kompetencijos, uţtikrintas metodinis ir dalykinis mokytojų
bendradarbiavimas organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant.
Kretingos rajono mokytojų metodinė veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birţelio 22 d. įsakymu
patvirtintais Kretingos rajono mokytojų metodinių būrelių veiklos nuostatais. Kretingos rajono
pedagogų švietimo centras koordinuoja 31 metodinio būrelio veiklą, nuolat ieško mokytojų,
norinčių pasidalinti gerąja darbo patirtimi. 2011 metais vyko skirtingo pobūdţio metodiniai
renginiai. Aktyviausios metodinės formos 2011 m. buvo atviros pamokos, atviros veiklos (29),
metodinės dienos (16), konferencijos (14), bendro pobūdţio susirinkimai (57). Iš viso vyko 197
metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 3628 dalyviai iš Kretingos rajono ir 285 dalyviai atvykę iš
kitų miestų ar rajonų. Vyko 15 kūrybinių darbų parodų, kurias rengė 36 mokytojai. Keičiamasi
gerąja darbo patirtimi dalykų metodikos, pedagogikos, socialinio ugdymo, gyvenimo karjeros
klausimais. Ruošta medţiaga Kretingos rajono mokytojų ekspertų gerosios patirties leidiniui
„Priėmę nuolatinės kaitos iššūkį...“.
Kretingos rajono pedagogams per 2011 metus išduotos 1022 metodinės veiklos paţymos
apie vykdytą gerosios patirties sklaidą rajono metodinių būrelių narių, jų grupių bei mokyklų
bendruomenių organizuotuose šalies ir Kretingos rajono mokytojams skirtuose renginiuose, išduota
158 metodinės veiklos organizatorių paţymų, 37 paţymos – uţ kūrybinius darbus.
2.6. Įgyvendintas šeštasis tikslas – sudaryti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms įgyti
žinių, sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.
Senjorai įgijo ţinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, ţmogaus ir socialinės aplinkos srityse.
Kretingos Trečiojo amţiaus universitete (TAU) studijuoja 102 klausytojai. 2011 m. įvyko
34 uţsiėmimai įvairiomis temomis: sveikatos, etnokultūros, religijotyros, aplinkos paţinimo
temomis. Paskaitas skaitė 11 lektorių.
Senjorų veiklos turinys plėtojamas šiomis kryptimis:
1. Dvasinis augimas ir bendravimo kultūra;
2. Kūrybiškumas ir netradiciškumas – sociokultūrinės senjorų veiklos pagrindas;
3. Kelionės ir ekskursijos – kultūrinio paveldo paţinimo galimybė;
4. Informacinės technologijos – ne kliūtis senjorų amţiui.
Priimdami pedagogų švietimo centro organizuojamą savanorių pagalbą, senjorai ir patys
tampa savanoriais. Taip atsiskleidţia brandaus gyvenimo įvairesnės raiškos galimybės. Naujos
mokymosi formos, paskaitos – diskusijos sudaro galimybę patirti bendravimo, bendros veiklos
dţiaugsmą, skatina apmąstyti veiklos būdus, įsivertinti savo lūkesčius.
Kretingos TAU klausytojai vyko į susitikimą su Radviliškio ir Telšių rajono Trečiojo
amţiaus universiteto klausytojais, aplankė Burbiškio dvaro festivalį „Tulpių ţydėjimo šventę“.
Suorganizuota TAU klausytojų kūrybinių darbų paroda „Idėjų mugė“, šventinė popietė,
skirta Tarptautinei pagyvenusių ţmonių dienai paminėti, mokslo metų uţbaigimo renginys šventinė vakaronė „Uogos sniege”. TAU klausytojams įteikti klausytojo paţymėjimai. Organizuota
kelionė į pirtį, Klaipėdos muzikinio teatro baletą „Spragtukas“.
2.7. Septintasis tikslas – gerinti turizmo infrastruktūrą Kretingos rajone, reprezentuoti turimus
turizmo išteklius ir jų patrauklumą šalies ir užsienio gyventojams, siekiant padidinti turistų srautą, tik
pradėtas įgyvendinti.

Parengta informacija apie Kretingos rajone esančius lankytinus objektus, aktyvaus
laisvalaikio praleidimo galimybes, didėjo turistų skaičius.
Kretingos rajono turizmo vadybininkė siekdama uţtikrinti sklaidą apie turizmo resursus
Kretingos rajone aktyviai dalyvavo Klaipėdos regiono ir Lietuvos Turizmo departamento
organizuojamuose renginiuose, susitikimuose bei mokymuose (Rekreacijos ir turizmo katedros
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organizuota nacionalinė mokslininkų, praktikų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Šiuolaikinės
turizmo plėtros tendencijos Lietuvoje“, Gargţdų TIC konferencija „Šiuolaikinio turizmo vystymas ir
turizmo plėtra Klaipėdos rajone , „Dviračių turizmo infrastruktūros plėtra Latvijos-Lietuvos pasienio
regione“ galutinė konferencija Nicoje, rekonstruoto Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių
terminalo pristatymas, Turizmo centrų darbuotojų mokymai, kontaktų mugė ir kt.). Aktuali
informacija skelbiama rajono leidiniuose „Pajūrio naujienos“, „Švyturys“ bei internetinėje
svetainėje www.kretingosturizmas.info .
Pasirašyta sutartis su UAB „Saulės Spektras“, kurie informaciją apie Kretingos rajoną
patalpino internetinėje svetainėje www.turizmas.lt .
Parengta reklama leidiniui „Lietuvos Turizmas 2011/2012“, kuris kasmet pristatomas
Litexpo parodų rūmuose vykstančioje turizmo parodoje Vivattour.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su svetainės „Pramogų srautas“ administracija, kurie
bendrame Lietuvos ţemėlapyje paţymėjo Kretingos rajoną, o mes savo svetainėje įkėlėme nuorodą
į jų tinklapį.
Informacija apie Kretingos rajoną pateikta svetainėms www.turizmokatalogas.lt ,
redaguota informacija www.viskasturizmui.lt .
Parengta reklama Palangos oro uoste - atvykimo salėje pakabintas Klaipėdos regiono
ţemėlapis ir 7 savivaldybių nuotraukos bei ţemėlapiai reprezentuojantys atskirus rajonus, tarp jų ir
Kretingą.
Sudarytos sutartys su „Ţemaitijos spaudos“, „Drukos“ ir „Libra Memelensis“ leidyklomis,
kurios įsipareigojo teikti prekes pagal poreikį.
Rasti kontaktai ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos licėjumi. Tikslas dalijimasis gerąja patirtimi keičiantis įvairiomis delegacijomis.
Pasirašytos sutartys su Nacionaline Ţemės tarnyba dėl teisės įsigyti Kretingos miesto ir
rajono ţemėlapius.
Pateikta ir patikslinta informacija Klaipėdos apskrities leidiniui, Klaipėdos TIC
lankstinukui, surinkta informacija Turizmo plėtros institutui apie Kretingos rajono seniūnijas,
pateikta informacija VšĮ "TerraPublica" kuri planuoja išleisti knygą „Įdomiausios kelionės po
Lietuvą“.
Pasaulinei turizmo dienai paminėti organizuotas foto nuotraukų konkursas „Paţinkime
Kretingos krašto groţį“, geriausi darbai eksponuoti PŠC. Tarybos nariams suorganizuota edukacinė
išvyka po Kretingos vienuolynus ir baţnyčią.
Kartu su jaunimo reikalų koordinatore D. Garjoniene organizuotas Kretingos rajono
jaunimo laisvalaikio aktyvinimo ir verslumo skatinimo konkursas „Turizmo maršrutai“. Geriausias
darbas pristatytas Kretingos rajono jaunimo verslumo konferencijos „Kaimo Jaunimo verslumo
galimybės“ metu ir patalpintas svetainėje www.kretingosturizmas.info .
Teikiama informacija apie apgyvendinimo paslaugas Kretingos rajone, lankomiausius
objektus, organizuojamus renginius ir pramogas.
Bendradarbiaujant su vienuoliais, organizuojamos edukacinės išvykos po Kretingos miesto
vienuolynus ir baţnyčią, tarpininkaujama turistų grupėms uţsakant ekskursijas Kretingos muziejuje,
ieškant gidų.
Kretingos pedagogų švietimo centras, kaip asocijuota Tarptautinio projekto „Europos
kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“
organizacija surengė viešąją diskusiją – konsultaciją „Piligriminio turizmo vystymo tendencijos
Kretingos rajone“.
III. ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
3. Dirbo 3 pedagogai, kurių kvalifikacija buvo:
3.1. mokytojai– 2 ( 67 proc.);
3.2. vyresnieji mokytojai – 1 ( 33 proc.);
3.3. iš jų magistrai – 2 (67 proc.).
4. Dirbo 1 vadovas, kurio kvalifikacija buvo:
4.1. centro direktorius, mokytojas metodininkas, viešojo administravimo magistras - 1;
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5. Pedagogų išsilavinimas bei amţius:
5.1. aukštąjį išsilavinimą turi 4 mokytojai ( 100 proc.).
5.2. amţiaus vidurkis yra 46 metai: moterų ( 100 proc. ).
6.2011 m. pedagogų švietimo centre dirbo 4 pedagoginiai darbuotojai (1 direktorius ir 3
metodininkai), 1 turizmo vadybininkas, 1 vyr. buhalteris ir l valytojas (0,25 etato), iš viso 7
darbuotojai (6,25 etato).
IV. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
7. Patalpos:
7.1. centro eksploatuojamų pastatų plotas 239,71 kv. m, nerenovuotų patalpų plotas 220,39
kv.m, iš viso 460,1 kv.m patalpų.
8. Informacinių komunikacinių technologijų priemonės:
8.1. stacionariniai kompiuteriai: 22
8.1.1. kompiuterių klasėje – 14;
8.1.2. administracijos kabinetuose – 1;
8.1.3. kitose centro patalpose – 7;
8.2. nešiojami kompiuteriai: 6.
8.3. multimedia:
8.3.1. projektoriai – 2.
8.4. interaktyvios lentos:
8.4.1.Mimio Xi nuskaitymo įrenginys – 1.
9. Biblioteka:
9.1. 570 egz. knygų, CD uţ 14099 Lt.;
9.2. prenumeruojami 8 leidiniai.
V. FINANSŲ VALDYMAS
10. Įsigyta ilgalaikio turto iš viso uţ 11688 Lt, iš jų; nematerialiojo turto 0 Lt,
materialiojo turto 11688 Lt
10.1. naujo turto iš biudţeto lėšų – 0 Lt,
10.2. naujo turto iš specialiosios programos lėšų – 8977 Lt;
10.3. gauta patikėjimo teise iš Kretingos rajono savivaldybės – 2711 Lt.
11. Įsigyta trumpalaikio turto 72636 Lt, iš jų:
11.1. iš biudţeto lėšų – 21671 Lt;
11.2. iš specialiųjų programų lėšų – 20741 Lt;
11.3. iš Kretingos r. savivaldybės administracijos pavedimų 27206 Lt;
11.4. iš 2 procentų GPM – 314 Lt;
11.5. gauta nemokamai iš Švietimo aprūpinimo centro uţ 2704 Lt.
12. Gauta parama pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą – 314 Lt, iš jų:
12.1. 2 procentai GPM - 314 Lt.
VI. BIUDŢETO VYKDYMAS
13. Pagal sąmatą centrui iš biudţeto skirta – 283500 Lt:
13.1. mokinio krepšelio – 0 Lt;
13.2. aplinkos lėšų – 283500 Lt, iš jų:
13.2.1. darbo uţmokesčiui – 174900 Lt;
13.2.2. socialinio draudimo įmokoms – 56814 Lt;
13.2.3. ryšių paslaugoms – 4413 Lt;
13.2.4. spaudiniams – 1319 Lt;
13.2.5. kitoms prekėms – 21744 Lt;
13.2.6. komunalinėms paslaugoms – 10919 Lt;
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