APROBUOTA: Švietimo informacinių technologijų centro
valdymo komiteto posėdyje 2010 m. sausio 19 d. protokolas Nr .1

PATVIRTINTA: Švietimo informacinių technologijų centro
direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VI-09 .

Švietimo informacinių technologijų centras
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Įgyvendintos pagrindinės veiklos
 Koordinuota Lietuvos virtualaus universiteto programos tarybos veikla, parengtas projektas skirtas studentų registrui ir ŠVIS plėtrai (aukštasis mokslas).
 Vykdytos IKT diegimo švietime programos priemonės:
o Dalyvauta įsigyjant bei perduodant mokykloms techninę (mokytojo darbo vietos) ir programinę (antivirusinė, bendrosios paskirties) įrangą
o Vykdytas švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (projektinė veikla), pedagogų IT raštingumo (EDU dalies) lektorių rengimas;
o Organizuotas tyrimas: Paauglių elgsena elektroninėje erdvėje (vietoj - mobilių technologijų kompiuterių naudojimo);
o Parengta metodinė medžiaga apie IKT taikymą (daugiau nei 300 mokytojų gerosios patirtis darbų);
o Organizuoti renginiai: IKT taikymo konferencija (kartu su LIKS), konferencija „IKT diegimo strategija mokykloje“, EMININENT konferencija;
o Administruojamas ir patobulintas Švietimo portalas eMokykla;
o Parengtas teisės aktas dėl centralizuotai įsigyjamų skaitmeninių mokymo priemonių, įsigyta 5 priemonės portalui, 16 testavimui;
o Dalyvauta European Schoolnet veikloje, vykdyti bendri projektai ASPECT, eQnet, INSPIRE;
o Organizuotas Europos Komisijos eTwinning, Insafe, Spring day programų vykdymas.
 Vykdyta Integralių informacinių sistemų strategija ir programa (atnaujinti klasifikatoriai, administruojama IS KRISIN, parengti mokinių, pedagogų, studentų
registrų nuostatai ir specifikacijos, mokinių ir pedagogų registrų programinė įranga, atnaujinti kiti registrai ir duomenų bazės).
 Eksploatuotos duomenų bazės (pedagogų, moksleivių ir studentų), registrai (Švietimo ir mokslo institucijų, Kvalifikacijos tobulinimo renginių ir programų,
Leidimų mokytis, Išsilavinimo pažymėjimų, Studijų ir mokymo programų, Diplomų ir atestatų).
 Teikta informacija visuomenei naudojant AIKOS, pradėtas rengti AIKOS plėtotei skirtas projektas (NPO programos dalis);
 Rinkta švietimo statistinę informacija, ji teikta teminiuose statistikos leidiniuose bei ŠVISe, rengtasi naudoti GIS.
 Vykdytas ŠMM ir pavaldžių institucijų technologinis aprūpinimas (administracinis tinklas, NAVISION sistema, įvairių skyrių veiklų kompiuterizavimas).
 Koordinuota MSTP II komponento veikla;
 Organizuota MTP+ programos įgyvendinimas:
o Regioninių ŠVIS plėtra ir ŠVIS bei Švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas;
o Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas.
 Dalyvauta projektuose:
o Iškrintančių mokinių prevencija (nelankančių apskaita);
o "Mokyklos bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones".
Prisidėta dalyvaujant šiose ŠMM strateginio veiklos plano programose:
10.06 Aukštojo mokslo plėtra (1 priemonė);
11.01.Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (18 priemonių);
11.02. Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumas(4 priemonės).
Pasiekti šie planuoti pagrindiniai rezultatai:
 Įsigyta 5 MKP visoms mokykloms, 16 MKP testavimui, atnaujintas švietimo portalas, pasirengta teikti 10 paslaugų jame;
 Atliktas 1 tyrimas, suorganizuota konferencija „IT mokykloje“, atlikta IKT strategijos peržiūra bei parengti siūlymai jos atnaujinimui;
 Užtikrintas 6 registrų, 3 informacinių sistemų, 2 duomenų bazių veikimas; duomenų bazės pradėtos pertvarkyti į registrus.
Programų bei numatytų veiklų įgyvendinime ITC dalyvavo 69 etatuose esantys žmonės, o nuo spalio 8 d. 65 etatai (jiems išlaikyti išleista 2119,5 tūkst.lt), be to
papildomai samdyti darbuotojai projektams vykdyti. Papildomai priemonėms įvykdyti panaudota 1957 tūkst. lt iš „Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo
programos lėšų“, 410,7 tūkst.lt iš EK, 918 tūkst.lt iš ESF projektų
Iš viso buvo įgyvendinamos 68 priemonės, iš kurių 5 neįvykdytos ir 1 įvykdyta iš dalies (91 proc. įvykdymas).
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10.06 Aukštojo mokslo plėtra / Atsakingas vykdytojas – viceministrė Nerija Putinaitė
2. Teikti švietimo ir mokslo įstaigoms kokybiškas informacinių technologijų paslaugas
2.1 Diegti informacines technologijas mokslo ir studijų srityje
(Kodas. Pavadinimas)

2.1.2
Įgyvendinti
Lietuvos virtualaus
universiteto
2007–
2012 metų programą,
sukurti mokslo ir
studijų elektroninių
dokumentų bazes ir
elektroninės leidybos
sistemą

(Numeris. Pavadinimas)

(Iš ko spręsti, kad iš esmės
įvykdyta)

1.Vykdyti programos
koordinatoriaus funkcijas

Planuota parengti LVU
tarybos
posėdžių
medžiagą,
protokolus;
parengta
posėdžio
medžiaga ir protokolas.
Įvykdyta

2, Parengti struktūrinį
projektą skirta LVU
plėtrai

Planuota parengti
projektą; parengtas
studentų registrui skirtas
struktūrinis projektas.
Įvykdyta

(ŠMM darbuotojas(i))

S. Žurauskas
J. Vizbarkienė

S. Žurauskas

(Įstaigos darbuotojas(i))

V.Brazdeikis

V.Brazdeikis
E.Daujotis
LVindbergytė

(Kitos įstaigos ar jų
darbuotojai, darbo
grupės)

KTU, KMI, VDU

KTU

I - IV
ketvirčiai

III
ketvirtis

11.01.Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas /Atsakingas vykdytojas – viceministras Vaidas Bacys
1. Pertvarkyti švietimo sistemos valdymą
1.3. Sukurti švietimo stebėsenos visais lygmenimis sistemą
1.3.1 Sukurti
nuolatinę informacinę
švietimo valdymo ir
analizės sistemą

3.Patvirtinti Švietimo
valdymo informacinės
sistemos (ŠVIS)
specifikaciją

Planuota
parengti
specifikaciją;
dokumentas parengtas
tačiau
nepatvirtintas
Įvykdyta iš dalies

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

E.Daujotis

III
ketvirtis

E.Daujotis
I.Šiaučiulienė
G.Šestakova
I.Cvetkovienė
R.Pikšrys
A.Pokvytis.
I.Pariokienė
R.Mockaitienė

4.Įvykdyti 2008/9 metų
duomenų tvarkymo
darbus

Planuota išleisti 2
kišeninius leidinius;
leidiniai išleisti.
Įvykdyta

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

5.Įvykdyti 2008/9 metų
rodiklių skaičiavimo ir
duomenų publikavimo
darbus

Planuota atnaujinti ŠVIS
informaciją naujais
rodiklių vaizdavimais;
sukurta programinė
įranga,leidžianti ištraukti
pedagogų statistiką iš
Pedagogų registro
įvairiais pjūviais,
atnaujinta PVS
programinė įranga.
Įvykdyta

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

6. Suorganizuoti
seminarai ŠVIS ir
statistikos klausimais

Planuota surengti 4
ŠVIS
seminarus,
seminarai
surengti.
Įvykdyta

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

I.Vainorienė
I.Šiaučiulienė

7. Suderinti renkamų
duomenų poreikį ir
Parengti duomenų
rinkimui reikalingą
programinę įranga bei
surinkti reikalingus
duomenis 2009/2010
m.m. Komandiruotės
ŠVIS klausimais

Planuota apmokyti 3
darbuotojus, surengti
2 komandiruotes;
apmokyti 3 darbuotojai,
3 darbuotojai dalyvavo
komandiruotės.
Įvykdyta

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

E.Daujotis
R.Pikšrys
A.Pokvytis.
L.Vindbergaitė

8.Sudaryti su išoriniais
tiekėjais sutartis,
integruoti duomenis

Planuota sudaryti
sutartys su išoriniais
duomenų tiekėjais,
sudarytos sutartys su
Gyventojų registru dėl
asmens duomenų, JAR ir
adresų registru dėl
duomenų.
Įvykdyta

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. Navickaitė

E.Daujotis
A.Pokvytis
R.Pikšrys

E.Daujotis
A.Cibulskis

ŠAC

26

42
ŠPC

4

II
ketvirtis

III
ketvirtis

II
ketvirtis

IV
16
ketvirtis

Gyvent. reg
JAR, adresų
registras, STD

IV
ketvirtis

2. Išplėtoti švietimo paslaugų infrastruktūrą
2.1. Plėtoti švietimo paslaugų sistemą
2.1.1.
Įgyvendinti
Mokyklos struktūros
tobulinimo
2006–
2009 m. programą,
parengti Mokyklos
struktūros tobulinimo
2010–2015
metų
programą

9.Dalyvauti įgyvendinant
MSTP programos II
komponentą

rengiant

Planuota
parengti
reikalavimus pr. įrangai
ir duomenų perdavimo
standartams užtikrinant
suderinamumą
su
kitomis IS, parengtas
dokumentas
išleistas
MSTP
baigiamajame
leidinyje.
Įvykdyta

V.Brazdeikis
I.Vainorienė
G.Rudzys

Darbo grupė, ŠAC

III
ketvirtis

R. Klepačienė
S. Strolaitė
G. Starkevičiūtė

A.Buinevičiutė
I.Vainorienė
G.Rudzys

Darbo grupė, ŠAC

IV
ketvirtis

Darbo grupė

2.1.1.1. Parengti ir
patvirtinti Mokyklos
struktūros tobulinimo
2010–2015 metų
programą (1110)

10.Dalyvauti
programą

2.1.7.2. Atlikti
švietimo
informacinių
technologijų sistemos
auditą (1114)

11. Dalyvauti švietimo
informacinių
technologijų
sistemos
audite
ir
parengti
siūlymus

Planuota
parengti
pažyma;
dalyvauta
darbo grupės veikloje,
rengiant pažymą.
Įvykdyta

G. Damijonaitis
E. Sederevičiūtė

V.Brazdeikis

2.1.7.3. Parengti,
patvirtinti ir įdiegti
visuotinį švietimo
sistemos elektroninį
duomenų keitimosi
modelį (1115)

12. Dalyvauti visuotinio
švietimo
sistemos
elektroninio
duomenų
keitimosi
modelio
sudarymo
principų
parengimą

Planuota
parengti
pažyma;
dalyvauta
darbo grupės veikloje,
rengiant pažymą.
Įvykdyta

G. Damijonaitis
V. Burokas

V.Brazdeikis

2.1.7.4. (1103)
Išplėsti esamų
švietimo
informacinių sistemų
funkcionalumą
sukuriant mokytojų
laisvų darbo vietų
paieškos,
registravimosi ir
apskaitos sistemą

13. Dalyvauti švietimo
informacinių
sistemų
funkcionalumo
ir
duomenų
tinkamumo
analizę,
parengiant
siūlymus
mokytojų
laisvų
darbo
vietų
paieškos, registravimosi
ir apskaitos sistemai
sukurti

Planuota
parengti
pažyma;
dalyvauta
darbo grupės veikloje,
rengiant pažymą.
Įvykdyta

E. Sederevičiūtė

3.Suformuoti paramos mokiniams sistemą

Planuota
parengti
programą;
programa
nebaigta rengti
Neįvykdyta

R. Klepačienė
G. Starkevičiūtė

IV
ketvirtis

Darbo grupė
IV
ketvirtis

V.Brazdeikis

Darbo grupė

III
ketvirtis

3.3. Sukurti veiksmingą kriterinės paramos sistemą
3.3.1. (103) (1252)
Parengti Vaikų nuo
gimimo iki
privalomojo
mokymosi pradžios
gyvenimo ir ugdymo
sąlygų gerinimo
modelį ir jį
įgyvendinti

14.Dalyvauti rengiant
Vaikų nuo gimimo iki
privalomojo mokymosi
pradžios gyvenimo ir
ugdymo sąlygų gerinimo
modelį

Planuota parengti
dokumentą; užsitęsus
programos tvirtinimui,
modelis nesukurtas.

A. Lakštauskas
G. Šeibokienė
L. Jankauskienė
I. Grigaravičienė

A.Cibulskis
I.Vainorienė

I–IV
ketvirtis

Neįvykdyta

4. Modernizuoti ugdymo turinį
4.1. Plėtoti bendrąsias kompetencijas

4.1.2. Įdiegti vienodo
turinio lietuvių kalbos
brandos egzaminą
visiems vidurinio
ugdymo programas
baigiantiems
mokiniams

15.Organizuoti Internet
svetainės sukūrimą ir jos
palaikymą

Planuotas internetinės
svetainės lituanistams
sukūrimas, palaikymas;
svetainė palaikoma.
Įvykdyta

16.Dalyvauti
teikiant
nuotolinius
mokymo
kursus lietuvių kalbos
mokymams

Planuoti tęstiniai
nuotolinio mokymosi
kursai gimtosios ir
valstybinės lietuvių
kalbos mokytojams;
dalyvauta teikiant
Įvykdyta

D. Kolesnikova
N. Poderienė

D. Kolesnikova
N. Poderienė

V.Navickienė
D.Simavičius

I–IV
ketvirtis

A.Buinevičiūtė

I–IV
ketvirtis

4.3.Pritaikyti ugdymą ir studijas asmens poreikiams
4.3.7. Vykdyti
Mokyklų tobulinimo
programą plius

17.Organizuoti projektą
"Regioninių ŠVIS plėtra
ir ŠVIS bei Švietimo
politikos analizės
specialistų kompetencijos
tobulinimas

Įgyvendintos projekto
veiklos už 2009 m.
Įvykdyta

D.Kiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

18.Organizuoti projektą
"Nuotolinio mokymo
kuratorių (kaimo
vietovėse) kompetencijos
tobulinimas

Įgyvendintos projekto
veiklos už 2009 m.
Įvykdyta

D.Kaiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

E.Daujotis,
Projekto komanda

R.Gudaitytė,
projekto komanda

ŠPC
770 (1100)

LŠSIC

74

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

4.3.8. Vykdyti
Nacionalinę
profesinio
orientavimo švietimo
sistemoje programą

19.Organizuoti projektą
"E. Aplanko taikymas
pedagogų kompetencijai
plėtoti, nagrinėjant jo
taikymo pedagoginiame
kompiuteriniame
raštingume atvejį"

Planuota įgyvendinti
projekto veiklas už 2009
m., projektas
nevykdomas VK
sprendimu.
Neįvykdyta

D.Kiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

20.Dalyvauti projekte
"Mokyklos bibliotekų
darbuotojų
kompetencijos
tobulinimas, taikant
šiuolaikines priemones"

Planuota įgyvendinti
projekto veiklas už 2009
m.; dalyvauta projekto
veiklose.
Įvykdyta

D.Kiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

21.Dalyvauti
organizuojant projektą
"Inkliuzijos technologijų
teikimo paslaugų
sistemos sukūrimas"

Planuota įgyvendinti
projekto veiklas už 2009
m., projektas
nevykdomas nes
nepaskelbtas kvietimas.
Neįvykdyta

D.Kiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

22.Dalyvauti Iškritusių iš
mokyklos mokinių
grąžinimo" projekte

Planuota įgyvendinti
projekto veiklas už 2009
m., projektas, dalyvauta
veiklose.
Įvykdyta

D.Kiznienė
A. Plikšnys
R. KuodytėKazielienė

23.Organizuoti projektą
"Atviros informavimo,
konsultavimo,
orientavimo sistemos
(AIKOS) plėtotė"

Planuota parengti
projektą; gavus kvietimą
organizuotas investicinio
projekto rengimas
Įvykdyta iš dalies

I. Dzemyda
A. Pautienius

A.Buinevičiūtė
projekto komanda

MKC

I–IV
ketvirtis

R.Norkūnaitė
PPRC

I–IV
ketvirtis

VPU

I–IV
ketvirtis

N.Ignatova

A.Cibulskis
I.Vainorienė

SPPC

I–IV
ketvirtis

A.Cibulskis
A.Žabelovič
G.Žemlo

I–IV
ketvirtis

4.4. Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams
4.4.1.Kurti
skaitmeninę mokymo
ir mokymosi
infrastruktūrą, gerinti
programinį ir
technologinį mokyklų
aprūpinimą

24.Organizuoti EK
programą „Saugus
internetas“

Planuota dalyvauti EK
programos
„Saugus
internetas“
projekte;
parengta
medžiaga
įgyvendinti
numatyti
renginiai.
Įvykdyta

E. Sederevičiūtė

M.Masaitis
A.Michailovaitė

RRT, rėmėjai

24,1 + ES
lėšos

I–IV
ketvirtis

4.4.2.Ugdyti mokyklų
bendruomenių
kompetenciją
veiksmingai taikyti
IKT ugdymui,
mokymo ir
mokymosi kokybei
gerinti, plėtoti
elektroninę mokymo

25.Įsigyti antivirusinę pr.
įranga

Planuota
įsigyti
Antivirusinė programinė
įrangos
licenziją;
licencija įsigyta.
Įvykdyta

26.Įsigyti bendrosios
paskirties pr. įranga

Planuota
Bendrosios
programinės
licencija;
įsigijant
Įvykdyta

27.Įgyvendintai
nestandartinės
(inovatyvios) įrangos
taikymo žvalgomąjį
projektą

Planuota įsigyti įrangą
žvalgomiesiems
projektams; įsigytą 90
delninių, 52 stacionrių, 5
nešiojami, 12 nešiojamų
su
laboratorijomis,
kompiuterių,
atmintis
serveriams.
Įvykdyta

28.Atlikti tyrimą: dėl
mobilių technologijų bei
kompiuterių poreikio ir
interneto naudojimo
ugdymui

Planuota atlikti tyrimą;
atliktas
tyrimas
„Paauglių
elgsena
elektroninėje erdvėje“.
Įvykdyta

29.Dalyvauti įsigyjant
įrangą

Planuota įsigyti 2000
kompiuterių
skirtų
mokytojų darbo vietoms;
dalyvauta įsigyjant 1660
kompiuterių
Įvykdyta

30. Organizuoti
etwininng programos
veiklą

Planuota 20 seminarų
pedagogams ir vadovams
IKT taikymo projektinėje
veikloje; surengta 30
seminarų,
parengta
metodinė medžiaga, 4
žmonės
dalyvavo
eTwinning renginiuose.
Įvykdyta

įsigyti
paskirties
įrangos
dalyvauta

E. Sederevičiūtė

M.Masaitis
E.Vaikutis

80

E. Sederevičiūtė

M.Masaitis
E.Vaikutis

0 (720)

E. Sederevičiūtė

E. Sederevičiūtė

E. Sederevičiūtė

E. Sederevičiūtė

M.Masaitis
E.Vaikutis

M.Masaitis
A.Michailovaitė

IV
ketvirtis

378 (300)
IV
ketvirtis

29,9

E.Vaikutis

V.Čiuplytė
E.Kurilov

I ketvirtis

IV
ketvirtis

III
ketvirtis

40 + 295.8
ES lesos

I–IV
ketvirtis

ir mokymosi kultūrą

4.4.3.Taikyti
IKT
organizuojant
ugdymo
procesą
(mokymą, mokymąsi,
vertinimą)
ir
mokyklos valdymą

31. Parengti 50
edukacinės dalies
lektorių

Planuota parengti 50
edukacinės
dalies
lektorių, kuriems suteikta
teisė vesti seminarus;
parengta 50 lektorių.
Įvykdyta

E. Sederevičiūtė

A. Buinevičiūtė
A. Grinevičienė
V. Navickienė

PPRC

-

II
ketvirtis

32. Organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
projektus „IKT
Lyderiai“, "Inovatyvios
mokyklos"

Planuota
aktyviai
dalyvauti organizuojant
ir vykdant projektus
“IKT
Lyderiai”
ir
"Inovatyvios mokyklos",
dalyvauta
Įvykdyta

E. Sederevičiūtė

A. Buinevičiūtė
V. Navickienė

Microsoft

-

I-IV
ketvirtis

33.Atlikti mokytojų
gerosios patirties
metodinių darbų
vertinimą

Planuota
organizuoti
konkursą
„Virtuali
kelionė klasėje“,
įvertinti mokytojų
gerosios patirties
metodinius darbus,
organizuoti mokytojų
novatorių forumą;
Įvertinti 328 darbai,
surengtas konkursas ir
forumas.
Įvykdyta

E. Sederevičiūtė

A.Buinevičiūtė

Microsoft

35,3 (38)

IV
ketvirtis

34.Išleisti konferencijos,
skirtos IKT taikymui
ugdyme, leidinį

Planuota
išleisti
konferencijos
leidinį,
skirtą IKT taikymui
ugdyme;
leidinys
išleistas 300 egz. tiražu.
Įvykdyta

10

III
ketvirtis

35.Suorganizuoti ne
mažiau 4 konkursus
susijusius su IKT
diegimu mokyklose

Planuota
organizuoti
konkursus
mokyklų
bendruomenėms (LOGO,
Interneto
svetainių,
Kalėdų pasaka, „IKT
strategijos įgyvendinimas
mūsų
mokykloje“,
Pavasario
diena);
konkursai surengti.
Įvykdyta

22,85 (50)

I–IV
ketvirtis

E. Sederevičiūtė

E. Sederevičiūtė

A.Grinevičienė

V. Navickienė
A. Buinevičiūtė
R. Gudaitytė
A. Norkūnaitė

4.4.3.1. Parengti ir
patvirtinti
Informacinių ir
komunikacinių
technologijų diegimo
į bendrąjį lavinimą ir
profesinį mokymą
2008–2012 metų
strategijos ir jos
veiksmų programos,
patvirtintos švietimo
ir mokslo ministro
2007 m. gruodžio 20
d. įsakymu Nr.
ISAK-2530,
pakeitimus (1078)
4.4.4. Kurti
skaitmeninį ugdymo
turinį ir plėsti
modernias mokymo ir
mokymosi paslaugas

36.Suorganizuoti
konferenciją
skirtą
„Informacinių
ir
komunikacinių
technologijų strategijos
įgyvendinimas
mūsų
mokykloje“ rezultatams
aptarti

37.Parengti teisės aktą
skirtą
IKT
diegimo
strategijos ir programos
atnaujinimui

38.Įsigyti ne mažiau 5
skaitmenines mokymo
priemones ir 10
priemonių testavimui

39.Plėtoti emokykla
portalo programinę
įrangą, sukurti portalui
reikalingus teises aktus,
rengti ir talpinti
medžiagą

40.Dalyvauti European
Schoolnet veikloje

Planuota
surengti
konferenciją bei gauti
pasiūlymus dėl IKT
strategijos; konferencija
surengta
pasiūlymai
gauti,
jie
pateikti
strategijos
grupei.
Papildomai
surengta
EMINENT konferencija.
Įvykdyta
Planuota parengti
strategijos atnaujinimą;
parengtas projektas.
Įvykdyta
Planuota
įsigyti
5
skaitmenines
mokymo
priemones; įsigyta 5
skaitmeninės
mokymo
priemonės ir 16 mokymo
priemonių
skirtų
testavimui
(80
vnt
licencijų).
Įvykdyta
Planuota
atnaujinti
Švietimo
portalo
programinę įrangą;
programinė įranga
atnaujinta.
Portale daugiau nei 2600
registruotų vartotojų, per
dieną aplanko vid. 2000
lankytojų.
Įsigyti 1721 atmintukai
skirti Portalo viešinimui.
Įvykdyta

Planuota
parengti
(išversti) EUN medžiagą,
dalyvauti 6 renginiuose,

E. Sederevičiūtė

V.Navickienė
10

E. Sederevičiūtė

V.Brazdeikis
M.Masaitis

E. Sederevičiūtė

J.Daugirdienė
D.Linauskas

E. Sederevičiūtė

J.Daugirdienė
S.Kubilinskienė
(MO paieška)
A.Buinevičiutė
(VMA, ejornal)
N.Ignatova (lemill)
D.Simavičius
(naujienos)
A.Norkunaite
(administratorius)
R.Skorupskiene
(forumai)
A.Grinevičienė
(turinys)

E. Sederevičiūtė

E.Kurilovas
V.Brazdeikis
M.Masaitis

0 (10)

II
ketvirtis

IV
ketvirtis

496 (500)

IV
ketvirtis

100 (232)

IV
ketvirtis

197,5

I–IV
ketvirtis

ASPECT-45.6

INSPIRE 43.8
EdReNe 25.5

4 projektuose; dalyvauta
7 projektuose: INSPIRE,
ASPECT,
EdReNe,
eQNet, Spring Day,
STEPS, Digital Games
in Schools.
Įvykdyta

4.4.5. Įgyvendinti
Integralių švietimo ir
mokslo informacinių
sistemų kūrimo
strategiją ir jos
įgyvendinimo
veiksmų planą

41.Parengti centralizuotai
perkamų mokymo
priemonių tvarkos aprašo
projektą

Planuota parengti
įsakymą; tvarka
parengta ir patvirtinta
ITC direktoriaus 2009 m.
spalio 1 d. įsakymu Nr.
VI-102.
Įvykdyta

42.Įsigyti informacinėms
sistemoms reikalingus
duomenis

Planuota
gauti
duomenys; duomenys iš
Adresų registro ir JAR
gauti.
Įvykdyta

43.Parengta studentų
registro specifikacija

Planuota
studentų
specifikaciją;
specifikacija
Įvykdyta

44.Reorganizuoti
pedagogų DB į
pedagogų registrą

Planuota
parengti
pedagogų
registro
nuotatus,
nuostatai
patvirtinti 2009 m spalio
19 d. ministro įsakymu
Nr.
ISAK-2079.
Pedagogų
registro
specifikacija
išsiųsta
derinimui,
nupirkta
programinė įranga.
Įvykdyta

45.Sukurti mokinių
registrą

Planuota
parengti
mokinių
registro
specifikaciją, programinę
įrangą; Mokinių registro
specifikacija patvirtinta

E. Sederevičiūtė

J.Daugirdienė

V. Burokas

G.Žemlo
V.Janulionienė
A.Žabelovič

V. Burokas

E.Daujotis
I.Vainorienė

V. Burokas

E. Daujotis
I. Vainorienė
I. Orlov
E.Žemaitis

parengti
registro
parengta.

V. Burokas

E.Daujotis
I.Vainorienė

Darbo grupė

0 (10)

IV
ketvirtis

12 (18)

I–IV
ketvirtis

LVU
programa

III
ketvirtis

129,5

III
ketvirtis

78

IV
ketvirtis

2009 gegužės 6 d.,
nupirkta
„Duomenų
bazės valdymo sistema,
parametrizuota mokinių
registrui“.
Įvykdyta

46.Užtikrinti IS Mokykla
ir AIKOS programinės
įrangos priežiūrą

Planuota užtikrinti
švietimo informacinių
sistemų ir registrų
programinės įrangos
priežiūrą; sistemos veikė,
pirktos priežiūrai skirtos
paslaugos, įsigyta metinė
Informix tech. priežiūros
paslauga.
Įvykdyta

47.Tvarkyti mokinių ir
studentų, pedagogų DB

Planuota pateikti
duomenys pagal
poreikius; pateikta
35 užklausos iš pedagogų
bazės, 62 (ŠMM – 18,
VRM – 32, kt
institucijoms – 12),
užklausos iš mokinių
DB; parengta 2010 m
MK projektas, 2010 m
MK lėšos., 2008 m MK
lėšų panaudojimo
ataskaita; iš centrinės
MDB atstatyti
23mokyklų archyvai,
Nesimokančių IS
pakrauta vaikų
duomenimis.
Įvykdyta

48.Tvarkyti švietimo ir
mokslo institucijų
registrą

Planuota pateikti
duomenis pagal
poreikius, atliktos 31
užklausa, 21 ŠMIR DB
auditas, 905 įstaigų
duomenų atnaujinimai
Įvykdyta

V. Burokas

V. Burokas

V. Burokas

E.Daujotis
I.Vainorienė
G.Žemlo

E.Daujotis
I.Vainorienė
I.Šiaučiulienė

E.Čeponis

248 (160)

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

49.Tvarkyti
kvalifikacijos tobulinimo
programų ir renginių
registrą

Planuota pateikti
duomenis pagal
poreikius; atlikti 4
auditai, perkelti
duomenys iš PKTPR DB
į KTPR, atnaujinti
duomenys apie tvarkymo
įstaigas, parengti
dokumentai: patikslinti
Registro nuostatai,
parengta metodinė
medžiaga, parengtas ir
patvirtintas Leidimų
dirbti su KTPRR
duomenimis išdavimo
tvarkos aprašas, parengti
ir išsiųsti derinti saugos
nuostatai, per metus
suvesta informacija apie
343 šiais metais
vykdomus renginius.
Įvykdyta.

50.Tvarkyti diplomų ir
atestatų registrą

Planuota pateikti
duomenis pagal
poreikius; suteikti
prisijungimai gavo 94
institucijos (167
tvarkytojai), bendras
suvestų į DAR DB
diplomų skaičius 44367.
Įvykdyta.

51.Tvarkyti Licencijų,
Išsilavinimo pažymėjimų
blankų, Studijų ir
mokymo programų
registrus

Planuota pateikti
duomenis pagal
poreikius; įregistruota
naujų programų – 74,
išregistruota – 150,
koreguota – 1467., IPBR
papildyta 422 blankų
duomenų informacija.
Įvykdyta

V. Burokas

52.Tvarkyti ir
aktualizuoti

Planuota pateikti
duomenis pagal

V. Burokas

V. Burokas

V. Burokas

S.Kalinauskaitė

E.Šulska

LŠSIC

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

G.Žemlo
M. Puodžiukynas
A. Šapurov

I–IV
ketvirtis

V.Janulionienė
M.Podėnas

I–IV
ketvirtis

klasifikatorius

poreikius; parengti ir
įteisinti ministro
įsakymais 11 žinybinių
klasifikatorių, perduoti į
ŠMM derinti ir tvirtinti
žinybiniais 9
klasifikatoriai; .
Parengti ir įteisinti ITC
direktoriaus įsakymais 4
lokalūs klasifikatoriai.
Į KRISIN suvesta 42
klasifikatoriai (jų aprašai
ir išrašai).
Įvykdyta

4.4.5.1. (66) Parengti
ir
patvirtinti
Integralių švietimo ir
mokslo informacinių
sistemų
kūrimo
strategijos
įgyvendinimo 2009–
2012 metų veiksmų
planą

53.Dalyvauti
rengiant
integralių švietimo ir
mokslo
informacinių
sistemų
kūrimo
strategijos įgyvendinimo
papildomų
veiksmų
planą (įgyvendinimas iki
2012 m.)

Planuota
parengti
įsakymą; sudaryta darbo
grupė dalyvauta jos
darbe, parengti siūlymai.
Įvykdyta

V. Burokas
D. Voišnis

4.4.5.2.
(1077)
Užtikrinti
švietimo
informacinių
duomenų
bazių
integralumą,
suderinamumą

54.Dalyvauti
atliekant
švietimo
ir
mokslo
institucijų
naudojamų
klasifikatorių,
informacinių
sistemų,
registrų
analizę
ir
rengiant siūlymus jų
suderinamumo
ir
integralumo su valstybės
švietimo
sistemomis
priemonėms įgyvendinti

Planuota parengti
pažyma; surinkta
informacija apie
klasifikatorių būklę ir
2009 m. liepos 10 d.
ŠMM kanclerio
patvirtintas dokumentas „
Nacionalinių ir žinybinių
klasifikatorių, reikalingų
švietimo ir mokslo
informacinių sistemų ir
registrų integralumui
užtikrinti, būklė ir jų
rengimas ar tikslinimas“.
Įvykdyta

V. Burokas
D. Voišnis

55. Administruoti
KRISIN

Planuota suregistruoti
pateiktas IS, teikiamus
klasifikatorius;
užregistruota
46

IS

V.Brazdeikis

II
ketvirtis

A.Cibulskis
V.Janulionienė
G.Žemlo
V.Brazdeikis

III
ketvirtis

V. Burokas

V.Janulionienė
M.Podėnas

I–IV
ketvirtis

registruoti
tvarkytojai,
administruojami
42
klasifikatoriai,
9
registrai, 7 informacinės
sistemos,
patvirtinti
dokumentai:
KRISIN
nuostatai,
KRISIN
specifikacija,
KRISIN
saugos nuostatai, saugaus
el.
informacijos
tvarkymo
taisyklės,
naudotojų
administravimo taisyklės
ir veiklos tęstinumo
valdymo
planas.
Įvykdyta
11.02. Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumas /Atsakingas vykdytojas – ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis
2. Aprūpinti ir modernizuoti bendrąjį ugdymą
2.1.Įgyvendinti mokyklų aprūpinimo projektus
2.1.5.
(1076) Operatyviai
informuoti švietimo
bendruomenę
apie
priimtus sprendimus

56.Užtikrinti
ŠMM
darbuotojų ir jos svečių
priėjimą
prie
informacijos

Planuota rengti spaudos
apžvalgas, prenumeruoti
spaudą bei skelbti
naujienas Švietimo
portale; parengtos
spaudos apžvalgos
susijusi su švietimu ir
mokslu ir patalpintos
ŠMM intranete bei
Švietimo portale.
Įvykdyta

N. Barauskienė

D.Baliukynienė

I–IV
ketvirtis

2.2.Plėtoti ugdymo turinio reformą
2.2.1 Parengti ir
ekspertuoti
pagrindinius ugdymo
dokumentus

57.Dalyvauti
rengiant
duomenų,
reikalingų
pažymėjimams, brandos
atestatams spausdinti iš
mokinių duomenų bazės,
pateikimo aprašą

Planuota
įsakymą,
parengtas
Įvykdyta

parengti
įsakymas

58.Dalyvauti
rengiant
Pažymėjimų ir brandos

Planuota
įsakymą,

parengti
įsakymas

L. Graželienė
I.Vainorienė
I–IV
ketvirtis

L. Graželienė

I.Vainorienė

ŠAC, NEC

I–IV
ketvirtis

atestatų išdavimo tvarkos
aprašą

parengtas (2009-04-16 d.
Nr. ISAK-770).
Įvykdyta

1. Tobulinti švietimo vadybą
1.2. Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą
1.2.4. Užtikrinti
NAVISION sistemos
funkcionavimą

1.2.11. Organizuoti
pavaldžius centrus
reformos tikslams
pasiekti

59.Administruoti,
konsultuoti,
suvesti
duomenis,
Valstybės
biudžeto
apskaitos
sistemą (VBAMS)

Planuota užtikrinti
NAVISION sistemos
funkcionavimą; Navision
veikė tinkamai.
Įvykdyta

K. Markelienė

60. Plėtoti ir užtikrinti
ŠMM valdymo lokalų
tinklo darbą

Planuota užtikrinti
ŠMM lokalaus tinklo
veikimą; tinklas veikė
patikimai
Įvykdyta

D.Numgaudis

61. Vykdyti ITC veiklos
valdymą

Planuota parengti metinį
planą
ir
ataskaitą;
parengtas planas ir
ataskaita.
Įvykdyta

A. Plikšnys

62. Užtikrinti vykdomų
programų ir projektų
buhalterinę apskaita

Planuota
balansus,
pateikti.
Įvykdyta

63.Užtikrinti geras darbo
sąlygas darbuotojams

Planuota užtikrinti geras
darbuotojų
darbo
sąlygas;
įsigytos
reikalingos ūkio prekės ir
paslaugos, atlikta ilg.
turto remonto darbai (3
kabinetų, koridoriaus).
Įvykdyta

A. Plikšnys

jog
10
4
(kiti
kėlė per

A. Plikšnys

64.Kelti ITC darbuotojų
kvalifikaciją

Planuota,
kvalifikaciją
darbuotoju;
darbuotojai
kvalifikaciją

pateikti
balansai

kels
kėlė

L.Purlienė
I.Merkyte
J. Žvirblienė

A.Kudriašov
V.Novoslavski

V.Brazdeikis

K.Želudevičienė

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

1939

M.Strigockienė

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

J.Gusčia
180

T.Pleckevičius

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

ESF projektus
projektus).
Įvykdyta
65.Vykdyti
priėmimą,
perdavimą

turto
saugojimą,

ir

ES

Planuota atlikti turto
inventorizaciją;
inventorizacija atlikta,
parrengti žiniaraščiai.
Įvykdyta

A. Plikšnys

Planuota
tinkamai
aptarnauti
administracinių
tinklą;
tinkle šiuo metu dirba
UPC, PMMC, ŠAC,
ŠMM, NEC, ŠMM;
tinklas
veikė
be
sutrikimų.
Įvykdyta

A. Plikšnys

67. Talpinti informaciją
apie
centro
veiklą
www.ipc.lt svetainėje

Planuota atnaujinta IPC
svetainę;
svetainė
atnaujinta.
Įvykdyta

A. Plikšnys

68. Užtikrinti duomenų
saugą

Planuota
parengti
duomenų saugos patikros
aktus; aktai parengti.
Įvykdyta

A. Plikšnys

66.Aptarnauti
administracinį
serverinę įrangą

tinklą,

R.Sirusas

I–IV
ketvirtis

E.Vaikutis
O.Andrejevas
I–IV
ketvirtis

D.Simavičius

I–IV
ketvirtis

T.Pleckevičius
I-IV
ketvirtis

