
 

KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau – MSC) vykdydamas neformaliojo vaikų 

švietimo programas, tenkino klaipėdiečių ugdymosi poreikius neformaliojo vaikų švietimo srityje. 

2022-10-01 duomenimis MSC būrelius lankė 937 mokiniai (2020 m. – 815). Būrelius lankančių 

mokinių skaičiaus padidėjimą lėmė išaugusi vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla bei  patyriminio ir inžinerinio ugdymo STEAM būrelių plėtra.  Dirbo 51 pedagogas, (2021 

m. – 49 mokytojai) ir 21 nepedagoginis darbuotojas. MSC veiklos užtikrinimui skirta 61,44 etato. 

MSC veikė vadovaudamasis 2022–2024 m. strateginiu planu (toliau – Strateginis planas) 

ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). MSC bendruomenė 2022 m.  prioritetinėmis 

pasirinko šias veiklos kryptis: 1) Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas 

(gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį. 2) 

Modernių edukacinių aplinkų kūrimas. 

MSC siekė strateginio tikslo – užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir kokybę. 

Strateginiam tikslui įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti tikslai ir uždaviniai, 

numatytos priemonės laukiamam rezultatui pasiekti. 

Siekiant Strateginio plano tikslo, MSC veikla buvo orientuojama į kokybiško ugdymo 

proceso ir saugios aplinkos užtikrinimą, ugdymo programų įvairovę, edukacinių aplinkų 

tobulinimą. Buvo siekiama sudaryti palankiausias galimybes atskleisti individualius mokinių 

gebėjimus.  Tikslui pasiekti buvo vykdomi trys Veiklos plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – organizuoti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą – 

ugdomoji veikla buvo organizuojama techninės kūrybos ir estetinio lavinimo bei gamtininkų ir 

turizmo skyriuose. Vykdytos 62 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurių turinys orientuotas 

į mokinių kompetencijų ugdymą, patyrimines ir pažintines veiklas. Pasikeitus  bendrųjų iš valstybės 

ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo 

reikalavimams, 2022 m. buvo atnaujintos visos vykdomos neformaliojo švietimo programos, jų 

teminis turinys. Siekiant paskatinti vaikų domėjimąsi inovacijomis, techninės kūrybos krypties 

veiklomis, buvo plėtojamos „STEAM laboratorijos“, „Robotikos pradinukams“, „Medijų 

technologijų“ programos, pradėtos vykdyti „Įdomiosios chemijos“, „Ekologinės ekonomikos“ 

programos. Užsiėmimai mokiniams vyko ne tik MSC patalpose, bet ir išorinėse edukacinėse 

aplinkose: muziejuose, amatų centruose, parkuose, Klaipėdos universiteto Botanikos sode, 

mobiliojoje mokslinėje laboratorijoje. Mokiniams buvo surengta 19 edukacinių pažintinių išvykų, 

16 atvirų užsiėmimų. Vykdant gabių ir talentingų vaikų ugdymo priemones, MSC mokiniai 

dalyvavo olimpiadose bei konkursuose, kuriuose 21 mokinys tapo miesto olimpiadų prizininku, 11 

mokinių tapo respublikinių tiksliųjų mokslų olimpiadų nugalėtojais ir prizininkais. 

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – tobulinti profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą, 

aktyvinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą – išryškėjo per nuotolinio darbo iššūkius 

sustiprėjusi mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo patirties 

dalijimosi svarba.  MSC dirbo 51 mokytojas: 7 iš jų vyresnieji mokytojai, 20 – mokytojų 

metodininkų, 7 – mokytojai ekspertai. Mokytojai įgavo nuotolinio darbo skaitmeninėse 

platformose patirties, dalyvaudami nuotoliniuose seminaruose ir mokymuose susipažino su Padlet, 

Canva, Kahoot, Edpuzzle, Autodesk Tinkercad skaitmeniniais įrankiais, vedė mokymus ir 

renginius virtualiose aplinkose. 5 mokytojai baigė 180 val. pedagoginių ir psichologinių žinių 

kursus. Organizuotas seminaras „Vaikų ir pedagogų emocinio intelekto stiprinimas : kaip 

padėti  vaikui įveikti nerimą, pyktį ir baimes“, surengti mokymai „Mano dienynas“ 

vartotojams.  Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. MSC įdiegta elektroninė ugdymo įstaigos valdymo sistema 

„Mano dienynas“. MSC mokytojai tobulino kvalifikaciją 453 dienas, pravedė 4 seminarus  MSC ir 

miesto pedagogams skaitmeninių įrankių naudojimo ugdymo procese temomis, skaitė 14 

pranešimų respublikiniuose ir miesto metodiniuose renginiuose. Sukurtas skaitmeninių ugdymo 

priemonių bankas toliau plėtojamas ir naudojamas ugdymo procese bei organizuojant renginius. 

Tarptautinės mokytojų dienos proga MSC buvo apdovanotas Švietimo skyriaus nominacija „Už 
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medijų kūrimą mokiniams”. Vykdant mokytojų atestacijos programą, 1 mokytojui buvo suteikta 

vyresniojo mokytojo kategorija. Įgyvendinama bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos valstybine 

kolegija, numatanti galimybes kolegijos studentams atlikti specialybės praktiką MSC, susipažinti 

su vykdomomis veiklomis bei programomis, įsilieti į MSC mokytojų gretas. 2022–2023 m. m. 

MSC pradėjo dirbti 7 nauji mokytojai: 2 iš jų - kolegijos studentai. 

– įgyvendinant trečiąjį uždavinį – Kurti  modernią mokymo(si) aplinką - MSC veikla buvo 

kreipiama į edukacinių aplinkų kūrimą, ugdymo patalpų  atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) 

priemonių įsigijimą. Modernizuotoje „STEAM laboratorijoje“ atnaujintas elektros įvadas, įsigyti 

3D spausdintuvas, mikroskopai, virtualios realybės akiniai ir matavimo prietaisai ženkliai pagerino 

ugdymo sąlygas. Vykdant medijų programų plėtrą, įsigyta nauja vaizdo kamera, foto aparatai, 

apšvietimo technika, grafinės planšetės,  kompiuteriai įr reikalinga programinė įranga atveria 

naujas galimybes medijų technologijų programų vykdymui. Nupirkta džiovinimo spinta ir degimo 

krosnis keramikos darbams, elektrinis motoroleris saugaus eismo mokymui, 20 planšečių ir jų 

įkrovimo stotelė „Robotika pradinukams“ būreliui, atnaujinta trasinių automodelių trasos valdymo 

įranga, įsigyta įrankių ir medžiagų reikalingų MSC programų vykdymui, naujų baldų turizmo ir 

gamtininkų skyriams. Sėkmingesniam darbui ir ugdymo kokybei pagerinti būtinas  tolesnis įrangos 

ir inventoriaus atnaujinimas. 

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – tenkinti bendruomenės saviraiškos poreikius – 

MSC veikla buvo nukreipta užtikrinti bendruomenės poreikius saviraiškai ir užimtumui. Tikslui 

pasiekti buvo vykdomi du Strateginio plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tenkinti mokinių saviraiškos poreikius – parengta ir 

įvykdyta edukacinių ir kultūrinių renginių programa sudarė vaikams galimybes saviraiškai 

įvairiuose konkursuose ir festivaliuose, parodose bei varžybose. Surengtos robotikos, turizmo 

technikos, laipiojimo uolomis varžybos, turizmo sąskrydis „Baltijos pavasaris“, vykdyti inžinerinio 

ugdymo projektai „Konstruoju ir startuoju“ ir „Išskleisk bures“, 12-oji Klaipėdos mokinių jaunųjų 

bendrovių EXPO mugė, surengtos 34 keramikos studijos „Žiezdrė“ mokinių parodos. Sėkmingai 

organizuotos 8 parodos, 5 konkursai, 5 mokinių darbų konferencijos miesto  mokiniams. Minint 

Klaipėdos miesto įkūrimo 770-metį, įvykdytas mokinių keramikos darbų projektas „Klaipėdos 

istorijos ženklai“, kuriame dalyvavo 250 miesto jaunųjų keramikų, organizuotas pėsčiųjų žygis 

„Klaipėdos istorijos paslaptys“ bei patyriminis žygis ,,Pažink gimtąjį miestą“. Buvo sėkmingai 

tęsiami bekontakčiai miesto pažinimo projektai „Lapių medžioklė“, kuriuose vaikai kartu su šeimos 

nariais galėjo susipažinti su miesto parkais, miesto istorijos įvykiais, skelbiant informaciją 

virtualioje erdvėje ir atrandant nurodytus objektus realybėje. Mokiniai sėkmingai  dalyvavo 

Lietuvos jaunimo boulderingo čempionate ir iškovojo 5 prizines vietas, respublikinėse laivų 

modelių varžybose laimėjo 5 prizines vietas, 3 mokiniai tapo trasinių automodelių varžybų 

„Lietuvos trasos-2022“ prizininkais, 4 mokiniai tapo laureatais tarptautinėse ir respublikinėse 

modelių iš popieriaus parodose, 1 mokinys pateikė tiriamąjį darbą Nacionaliniam jaunųjų 

mokslininkų konkursui, 3 mokiniai dalyvavo respublikinėje tiriamųjų darbų Idėjų mugėje. MSC 

komanda laimėjo pirmąją vietą Lietuvos mokinių pradinio modeliavimo varžybose. Būrelių nariai 

dalyvavo „Ventspils IT Challenge 2022“ finale, dirbo „Globe“, „First Lego league“projektų 

veiklose, eTwinning programos projekte „Schooltripadvisor.com“.  

Plėtojant pilietinio-patriotinio ugdymo veiklas, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Lietuvos šaulių sąjunga, organizuotos karinio kliūčių ruožo varžybos „Jaunojo žvalgo takas“, 

šaudymo iš pneumatinių ginklų varžybos, surengta Lietuvos kariuomenės ginklų paroda. Prasidėjus 

Rusijos karo veiksmams Ukrainoje, MSC bendrabutyje laikinai  apgyvendinti ir teikiama pagalba 

150 ukrainiečių pasitraukusių iš šalies dėl karo veiksmų.   

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – organizuoti vaikų vasaros užimtumą – buvo parengta  

MSC vasaros veiklos programa. Vyko edukaciniai užsiėmimai, pažintinės išvykos, įvairios 

projektinės tiriamosios veiklos. Dienos stovyklose dalyvavo 81 vaikas. Sėkmingai įgyvendintoje 

savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamoje vaikų vasaros poilsio programoje „Vasara 

palapinėje 2022“ dalyvavo 143 vaikai. Organizuotos 3 stovyklos: stovykla Plateliuose (62 

dalyviai), 3 dienų žygis baidarėmis Minijos upe (54 dalyviai) ir jaunųjų žvalgų stovykla prie 

Kašučių ežero (27 dalyviai).  
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2022 m. MSC finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

939,5 

 

939,2 100  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

179,5 

 

179,5 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

41,3 34,2 100  

Pajamų išlaidos (SP) 11,4 1,640 14,4 Nuo 2022 m. kovo  mėn. 

apgyvendinimo paslaugos 

nemokamai teikiamos dėl 

karo veiksmų 

pasitraukusiems 

ukrainiečiams 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

47,14 47,14 100  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

11,7 2,9 25  

Iš viso 1230,54 1204,58   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2023 m. sausio 1 d. – 0,36 tūkst. Eur: 

Ryšių paslaugos – 0,1 tūkst. Eur; 

Kitos paslaugos – 0,26 tūkst. Eur 

 Kreditinį įsiskolinimą 

sudarė paslaugų mokesčiai, 

nes paslaugų sąskaitos 

išrašytos 2022 m. gruodžio 

31 d. data 

 

MSC veiklos priežiūrą vykdo  Švietimo skyrius, finansinius atsiskaitymus vykdo  

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius. 2022 m. pastabų dėl MSC veiklos negauta. 

 MSC atitikimą Lietuvos higienos normos (HN 20:2018) reikalavimams tikrinęs 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patikrinimo išvadoje nurodė, kad pažeidimų nenustatyta 

(2022-06-03 Patikrinimo aktas Nr. (3-12 15.3.6 Mr) PA-2831). 

2022 m. MSC liko neišspręstos šios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: Planuojant 

medijų krypties programų plėtrą, nepavyko rasti naujų mokytojų Socialinių medijų ir 

programavimo pagrindų  programoms vykdyti. 

 2023 m. MSC bendruomenė susitarė dėl tokių veiklos prioritetų: 

1. Mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines 

kompetencijas. 

2.  Modernių edukacinių aplinkų kūrimas. 

 

 

Direktorius    Vytautas Krutulis 

  


