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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Ignalinos rajono svietimo pagalbos tarnybos (toliau - tarnybos) strateginio plano tikslas pasirinkti reikiamas tarnybos veiklos tobulinimo kryptis, tikslus, uzdavinius ir priemones jiems
igyvendinti, efektyviai ir tikslingai organizuoti tarnybos veikla, siekiant kokybisku mokymosi visa
gyvenima paslaugu ivairoves ir kokybiskos pedagogines psichologines pagalbos teikimo mokiniui,
mokytojui ir mokyklai.
Strategini plana renge 2018-12-12 direktoriaus isakymu Nr. V- 19 "Del 2019 - 2021 m.
strateginio plano rengimo darbo grupes sudarymo" sudaryta darbo grupe.
Rengiant strategini 2019-2021 metu plana vadovautasi:
Valstybines svietimo 2013-2022 m. strategijos nuostatomis;
Lietuvos Respublikos svietirno istatymu;
Neformaliojo suaugusiuju svietimo istatymu;
Mokymosi visa gyvenima uztikrinimo strategija;
Valstybes pazangos strategija "Lietuvos pazangos strategija "Lietuva 2030", patvirtinta
LR Seimo 2012 m. geguzes 15 d. nutarimu Nr. XI-2015;
Pedagogu kvalifikacijos tobulinimo koncepcija;
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodzio 21 d. isakymu Nr. V-1308 "Del geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos 2019 -2021 metu strateginiu veiklos
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 8 d. isakymu
Nr. V-I 08 "Del Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 - 2021 metu
strateginio veiklos plano patvirtinimo";
Ignalinos rajono savivaldybes 2018-2024 metu strateginiu pletros planu, patvirtintu
Ignalinos rajono savivaldybes tarybos 2017 m. gruodzio 21 d. sprendimu Nr. T-153 "Del Ignalinos
rajono savivaldybes 2018-2024 metu strateginio pletros plano patvirtinimo";
tarnybos nuostatais, patvirtintais Ignalinos rajono savivaldybes tarybos 2018 m. birzelio
28 d. sprendimu Nr. T-103 "Del Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro
pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono svietimo pagalbos tarnybos nuostatu patvirtinimo";
tamybos veiklos isivertinimo rezultatais;
tamybos darbuotoju rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiiilymais;
- esama situacija, isoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsizvelgiant i turimus zmogiskuosius,
materialinius isteklius.
Rengiant tarnybos strategini plana buvo laikomasi viesumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir
partnerystes principu,
II SKYRIUS
TARNYBOS PRISTATYMAS
Ignalinos rajono svietimo pagalbos tamyba, adresas Mokyklos g. 9, LT-30119, Ignalina, tel.
(8 386) 52600, el. pastas irspt@ignet.1t , intemeto svetaines adresas www.irspt.lt.
Ignalinos rajono svietimo pagalbos tarnybos isteigimo data - 1996 m. balandzio 25 d.
(Ignalinos rajono valdybos 1996 m. balandzio 25 d. sprendimas Nr. 83 "Del Ignalinos rajono
pedagogines-psichologines
tamybos nuostatu tvirtinimo"). Ignalinos rajono savivaldybes tarybos
2004 m. lapkricio 30 d. sprendimu Nr. T-381 "Del Ignalinos rajono pedagogines psichologines

tamybos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai
centro nuostatu patvirtinimo" istaiga pavadinta Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centru. 2018 m. birzelio 28 d. Ignalinos rajono savivaldybes tarybos sprendimu "Del
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimo pakeitimo ir
Ignalinos rajono svietimo pagalbos tamybos nuostatu patvirtinimo" istaiga pavadinta Ignalinos
rajono svietimo pagalbos tamyba.
2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. V-214
tamyba yra akredituota trejiems metams. Akreditacijos pazyma Nr. EV3-24.
Tamyba - svietimo pagalbos istaiga, kuri teikia svietimo pagalba savivaldybes teritorijoje
gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklu mokiniams, tevams ir svietimo istaigoms, ju
vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, svietimo pagalba teikiantiems specialistams bei
siekia sudaryti salygas kitiems suaugusiems gyventojams mokytis visa gyvenima, tenkinti pazinimo
poreikius, igyti papildomu kompetenciju.
Tamyba teikia pedagogine psichologine pagalba, siekia uztikrinti valstybes bei savivaldybes
deleguotu funkciju ir svietimo prioritetu igyvendinima inicijuojant ir organizuojant rajono pedagogu
kvalifikacijos tobulinima ir jq kompetenciju pletote, organizuoja ir koordinuoja rajono mokytoju
metodine veikla, gerosios patirties sklaida organizuoja ir vykdo kitus renginius. Tamyba siekia tapti
siuolaikiska, nuolat besimokancia ir teikiancia kokybiskas paslaugas organizacija, kuri nuolat
tobulina savo materialinius ir intelektualinius isteklius.
Tamyboje rengiami metiniai ir menesiu veiklos planai, kasmet vykdoma veiklos analize ir
isivertinimas pagal instituciju, vykdanciu mokytoju ir svietimo pagalba teikianciu specialistu
kvalifikacijos tobulinima, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandzio 22 d. isakymu Nr. ISAK-I116 "Del
svietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. isakymo Nr. ISAK-I09 "Del instituciju,
vykdanciu mokytoju ir svietimo pagalba teikianciu specialistu kvalifikacijos tobulinima, veiklos
vertinimo ir akreditacijos" pakeitimo".
III SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE
ISORINE ANALIZE
Politiniai teisiniai veiksniai
Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokyciai, Nuo priimamu politiniu ir teisiniu
sprendimu priklauso tamybos veikla. Lietuvos svietimo politika orientuota i Vakaru saliu vertybes
ir formuojama pirmiausiai atsizvelgiant i Europos Sajungos svietimo gaires ir prioritetus.
Tamyba funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiskai kintancios aplinkos salygomis ir yra
veikiama politiniu ir teisiniu veiksniu. Ji susijusi su visais procesais, vykstanciais valstybeje,
priklausoma nuo salyje ir rajono savivaldybeje formuojamos svietimo ir ekonomikos politikos:
Valstybes pazangos strategijoje "Lietuva 2030" nurodomu pagrindiniu uzdaviniu ir krypciu,
Valstybineje svietimo strategijoje 2013-2022 metams formuojamu esminiu pokyciu, Lietuvos
Respublikos svietimo istatyme keliamu svietimo ir mokymo tikslu, Ignalinos rajono savivaldybes
2018-2024 metu strateginiame pletros plane isskirtu svietimo prioritetu.
Valstybes ilgalaikes raidos, svietimo strateginiuose dokurnentuose pabreziama visuomenes
pasitikejimo svietimo paslaugu kokybe ir prieinamurnu svarba. Valstybineje svietimo 2013-2022
metu strategijoje nustatyti Lietuvos svietimo politikos prioritetai, apsibrezti artimiausiu metu
svietimo tikslai, svietimo turinio kaitos ir finansavimo kryptys, 0 pagrindinis strateginis tikslas paversti Lietuvos svietima tvariu pagrindu verzliam ir savarankiskam zmogui, atsakingai ir
solidariai kurianciam savo, valstybes ir pasaulio ateiti. Pagrindinis strategijai keliamas issiikis sutelkti, skatinti svietimo bendruomene bei visus Lietuvos zmones nuolat ir kryptingai lavintis.

Svietimas ir mokymas turetu sudaryti galimybes vi siems pilieciams igyti ir tobulinti igudzius bei
kompetencijas, didinti j4 galimybes isidarbinti ir skatinti mokytis, buti aktyviu pilieciu ir dalyvauti
kulturu dialoge. Salies svietimo sistemai siuo metu kyla su jos raidos ypatumais ir valstybes tikslais
susije uzdaviniai: modernios tautos tapatybes, savigarbos ir pasitikejimo savimi ugdymas,
pedagoginio darbo prestizo ir kokybes didinimas, prisitaikymas prie sparcios demografines kaitos
(vaiku skaiciaus mazejimo, visuomenes senejimo, emigracijos).
Kiekvienas asmuo pagal poreikius turi teise gauti psichologine, pedagogine ir specialiaja
pedagogine pagalba. Ypac akcentuojama pagalba specialiuju ugdymosi poreikiu turintiems
asmenims, j4 ugdymosi organizavimui, salygu individualiems gebejimams pletoti sudarymui,
profesiniu kompetenciju igijimui ir socialines atskirties mazinimui. Tai efektyviausiai pasiekiama
koordinuojant tarpinstitucines pastangas, organizuojant kryptinga pedagogu, tevu (globeju), taip pat
visos bendruomenes svietima.
Nauji teises aktai leidzia tarnybai priimti naujoves ir integruoti jas isavo veiklas.
Ekonominiai veiksniai
Lietuvos svietimo istaigu finansavimas priklauso nuo salies ekonomines biikles. Tarnybos
veikla yra finansuojama is savivaldybes biudzeto les4 ir savivaldybei skirtu specialios tikslines
dotacijos ugdymo reikmems finansuoti lesu. Iskyla opios salies demografines problemos - mazeja
mokiniu skaicius, dideja pedagogu bedarbyste, emigracija. Pagrindinis mokytoju kvalifikacijos
tobulinimo
renginiu finansavimo
saltinis - dalyvio mokestis, kuri sumoka pedagogus
komandiruojanti istaiga arba pats dalyvis.
[gyvendinant svietimo politika, pedagogines psichologines tarnybos, svietimo pagalbos
tarnybos isteigtos beveik visose Lietuvos savivaldybese, taip priartinant specialiaja pedagogine ir
psichologine pagalba prie rajono ir mokinio poreikiu. Savivaldybei skirtu specialios tikslines
dotacijos ugdymo reikmems finansuoti lesu nepakanka visoms teises aktuose deleguotoms
funkcijoms vykdyti. Tarnyboje dirba minimalus specialistu kiekis.
Socialiniai veiksniai
• Natiiraliai mazejantis mokiniu skaicius rajone.
• Blogejanti mokiniu psichine sveikata.
• Prastoka socialine, psichologine daugelio seimu padetis.
• Didejantis skaicius vaiku, turinciu specialiuju ugdymosi poreikiu.
• Didejantis vaiku, turinciu elgesio ir emociju problemu/sutrikimu, skaicius.
• Mazejanti rnokiniu mokymosi motyvacija ir kt.
Sios isvardintos ir kitos problemos stebimos ne tik rajone, bet ir visoje salyje. Tai kelia
naujus issiikius svietimo sistemai, sprendziant specifines siu vaiku ugdymo problemas.
Dabartine besikreipianciuju
del pedagogines psichologines
pagalbos situacija rodo
padidejusiu problemu spektra, tad galima prognozuoti, kad tamybos specialistu pagalbos poreikis
dides, nes dar labiau aktualizuosis individualus ugdymo pagal ugdomojo galimybes, pedagogines,
psichologines ir socialines pagalbos poreikis. Del tobulejancios diagnostikos auga mokiniu, kuriems
reikalinga socialine, psichologine bei specialioji pedagogine pagalba, skaicius. Sudetinga, nuolat
kintanti socialine aplinka reikalauja nuolatinio pedagogines psichologines pagalbos specialistu
kvalifikacijos atnaujinimo. Lietuvos ekonomines ir socialines padeties analize rodo, kad daugeja
vaiku, auganciu skurdo rizikos lygio seimose, daugeja nepilnu seimu, vyksta emigracija, prasteja
vaiku sveikata, dideja specialiuju ugdymosi poreikiu turinciu vaiku skaicius. Tarnybos specialistai
teikia rajono ugdymo istaigu pedagogams ir specialistams, ugdytiniams ir jl! tevams (globejams)
svietimo paslaugas ir pedagogine psichologine pagalba, siekia prisideti prie si4 problemu
sprendimo.

Siuolaikinejc visuomeneje socialines ir demografines situacijos kontekstas itakoja svietimo
sistemos organizavima bei svietimo rezultatus. Profesionalus pedagogai ir jq kvalifikacijos
tobulinimas - modernaus pasaulio butinybe, kylanti del sparcios kaitos, nuolatiniu naujoviu
visuomenes gyvenime, todel atsiranda poreikis igyti papildomas kvalifikacijas ir tobulinti
kompetencijas.
Technologiniai veiksniai
Lietuvoje auga visuomenes kompiuterinis rastingumas, Sparciai kompiuterizuojamos
imones, istaigos, teikiama vis daugiau elektroniniu paslaugu, Dideja apriipinimas kompiuterine ir
kita iranga. Del augancio visuomenes naudojimosi informacinemis technologijomis iskyla biitinybe
skleisti ugdymo naujoves, ieskoti alternatyviu budu, kaip panaudojant informacines technologijas
efektyviau teikti pagalba mokytojui, mokiniui, kitiems rajono gyventojams. Siekiant teikti
kokybiskas, rinkos poreikius atitinkancias edukacines paslaugas butinos modernios informacines
komunikacines technologijos, todel nauju informaciniu technologiju pletra viena is tarnybos
prioritetiniu sriciu, Organizuojami IKT taikymo ir integravimo i ugdymo procesa kvalifikaciniai
renginiai. Sudaromos salygos lankytojams naudotis elektroninemis rysio priemonemis. Tamyba turi
interneto svetaine www.irspt.lt. kuri nuolat atnaujinama ir tobulinama.
Klientu mokymosi reikmems tarnyba turi 13 kompiuteriu su interneto rysiu, taciau neturi
nuotolinio mokymosi irangos. Visu tarnybos darbuotoju darbo vietos kompiuterizuotos, turi prieiga
prie interneto. Tarnyboje yra 2 kopijavimo aparatai, 1 interaktyvi lenta, 3 kompiuteriniai
projektoriai. Tarnyba neturi specialisto, priziurincio kornpiuterine iranga, 0 tai apsunkina mokymu
orgamzavima,
IVSKYRIUS
VIDAUS ISTEKLIl) ANALIZE
Organizacine struktura
Tarnyba yra savivaldybes biudzetine istaiga. Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybes
tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-116 "Del didziausio leistino pareigybiu (etatu)
skaiciaus Ignalinos rajono savivaldybes svietimo istaigose nustatymo" tarnyboje patvirtintas
didziausias leistinas 5 pareigybiu skaicius. Pedagogines pareigybes: 1 - direktorius, 1 metodininkas, 0,75 - psichologas, 0,75 - specialusis pedagogas, 0,25 - logopedas. Nepedagogines
pareigybes: 0,75 - buhalteris, 0,5 - valytojas. Tarnybai vadovauja direktorius, skiriamas istatymu
nustatyta tvarka, vykdantis direktoriaus pareigybes aprase bei tarnybos nuostatuose numatytas
funkcijas.
Planavimas
Tarnybos veikla planuojama atsizvelgiant i rajono ir salies pnontetus svietimo sntyje.
Planavimo sistema sudaro: strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas, pedagoginiu
darbuotoju metiniai planai, rajono mokytoju metodines tarybos metinis planas, dalyku metodiniu
bureliu planai, biudzeto planavimas. Kasmet rengiamos metines veiklos ataskaitos, mokytoju
metodines tarybos ir metodiniu biireliu pirmininku metines ataskaitos, atliekamas tarnybos veiklos
isivertinimas pagal institucijos, vykdancios mokytoju ir svietimo pagalba teikianciu specialistu
kvalifikacijos tobulinima, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles.
Planavimo formos ir procedures nuolat tobulinamos, siekiant kuo didesnio tarnybos veiklos
efektyvumo.
Finansiniai ir materialiniai istekliai
Tarnybos finansiniai istekliai yra riboti, todel svarbu pasiekti, kad jie butu efektyviai
naudojami. Finansavimas gaunamas sistemingai. Pagrindiniai tarnybos finansavimo saltiniai yra

savivaldybes biudzeto ir savivaldybei skirtos specialios tikslines dotacijos ugdymo reikrnems
finansuoti lesos, kuriu didesne dalis sudaro darbo uzmokescio fonda. Lesos gautos uz paslaugas
naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas samatas, Lesos uz mokamas paslaugas (seminaru, kursu
dalyvio mokestis, mokestis uz pazymejima, sales nuoma) panaudojamos lektoriams apmoketi uz
paslaugas bei padengti dali organizaciniu tamybos islaidu.
Tarnybai patikejimo teise perduotos patalpos, esancios Ceslovo Kudabos progimnazijos
bendrabucio pastate (Mokyklos g. 9). 2007 m. atlikta patalpu rekonstrukcija. Bendras patalpu plotas
141,52 m2. Rekonstruotas 118,83 m2 patalpu plotas (projektas .Pedagoginiu psichologiniu tarnybu
pletra"). Tamyboje yra trys darbo kabinetai ir nedidele sale dalyku mokytoju metodiniu uzsiemimu
organizavimui. Patalpose organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, teikiama specialioji
pedagogine pagalba, organizuojama mokytoju metodine veikla, parodos. Pastatas yra geroje
strategineje vietoje, nes salia - Ignalinos Ceslovo Kudabos progimnazija, Ignalinos gimnazija,
Ignalinos kultiiros ir sporto centras, Ignalinos "SaltineIio" mokykla. Tarnyboje irengta informaciniu
technologiju klase, pritaikyta 13 asmenu mokymui(si). Tarnyboje yra biblioteka, kurioje kaupiama
naujausia edukacine ir moksline literatiira, mokomosios priemones (vaizdo, garso irasai, CD).
Rysiq sistema
Informacija apie tarnybos veikla yra teikiama intemeto svetaineje www.irspt.It. Ignalinos
rajono savivaldybes intemeto svetaineje.
Tarnyboje kompiuterizuotos visos darbo vietos. Veikia fiksuotojo telefoninio rysio linija,
intemetinis rysys, sukurtos elektroninio paste dezutes istaigos pedagoginiams darbuotojams,
buhalteriui. Buhalterines operacijos, atsiskaitymai su VMI atliekami elektroniniu budu. .Sodros"
deklaravimo sistemoje naudojamas elektroninis parasas.
Apskaita
Tamybos buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir
Ignalinos rajono savivaldybes tarybos bei Ignalinos rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus patvirtintais teises aktais. Apskaita tv arkoma pagal islaidu samatose patvirtinta
klasifikacija, pagal funkcijas, atskirus islaidu straipsnius, programas.
Prieziuros sistema
Tarnybos veiklos
dokumentai, pagal kuriuos
veiklos planas, pareigybiu
tamybos materialiojo turto

kontroles funkcijas atlieka tarnybos direktorius. Pagrindiniai vidaus
vykdoma veiklos kontrole yra nuostatai, darbo tvarkos taisykles, metinis
aprasymai, Vykdoma isankstine finansu kontrole. Atliekama kasmetine
inventorizacija.

VSKYRIUS
2014-2018 METV STRATEGINIO

PLANO ANALIZE

Tamyba igyvendindama strategini tiksla "Skatinti ir stiprinti pedagogu ir kitu suaugusiuju
mokymosi visa gyvenima iniciatyvas" tenkino rajono svietimo darbuotoju ir kitu socialiniu grupiu
kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visa gyvenima poreikius ir uztikrino paslaugu kokybe.
2014 - 2018 m. seminarai organizuoti atsizvelgiant i salies ir rajono svietimo prioritetus.
IS viso 2014 - 2018 metais organizavome 120 kvalifikacijos tobulinimo seminaru, 13 konferenciju,
11 kursu, 45 paskaitas. IS viso organizuoti 189 kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams ir
kitu tiksliniu grupiu atstovams: kulturos darbuotojams, bibliotekininkams,
svietimo pagalbos
specialistams, darbuotojams, atsakingiems uz viesuju pirkimu vykdyrna ir kt. Renginiuose dalyvavo
4691 dalyvis.

Siekiant issiaiskinti Ignalinos rajono pedagogu kvalifikacijos tobulinimo poreikius 20152016 mokslo metams, buvo sukurta pedagogu kvalifikacijos tobulinimo poreikiu anketa ir atlikta
apklausa. Issiaiskinti pedagogu kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, pagal kuriuos ir planuota
tolimesne veikla. 2018 m. atnaujinome ir parengeme nauja pedagogu kvalifikacijos tobulinimo
poreikiu tyrimo klausimyna ir atlikome rajono pedagogu kvalifikacijos tobulinimo poreikiu tyrimus.
IS jq suzinojome, kiek naudingi mokytojams yra kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kokios
kvalifikacijos tobulinimo formos patraukliausios,
ar gautos zinios seminaruose pritaikomos
pamokose, kokiomis temomis mokymai yra aktualiausi ir kt. Atsizvelgdami i tai planavome veikla
2019 metams. 2014 m. buvo atnaujinta intemeto svetaine. Naujausia turirna informacija apie
pedagogu kvalifikacijos tobulinima nuolat skelbeme tamybos internetineje svetaineje, rajono
mokytoju metodines tarybos posedziu metu, ugdymo istaigu vadovu pasitarirnu metu, dalyku
mokytoju metodiniu bureliu uzsiemimu metu.
Kiekvienas tamybos darbuotojas kele kvalifikacija daugiau kaip 5 dienas per metus.
Dalyvavome ir projektineje veikloje. Projekto .Pedagogu kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos pletra (III etapas)" deka, kuri vykde Ugdymo pletotes centras, rajono
mokyklu pedagogai ir tamybos darbuotojai tobulino kvalifikacija, isbande naujas kvalifikacijos
tobulinimo formas. Dalyvavome kaip partneriai Comenius Regio partnerystcs projekte "Skaitymo
skatinimas ugdant kurybiskuma" pagal Mokymosi visa gyvenima programa, kuri vykde Ignalinos
rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir kultiiros skyrius. Daug sio projekto veiklu buvo
skirta ir suaugusiuju mokymui. Mokymu dalyviai igijo ziniu apie naujausia vaikams skirta grozine
literatura, estetine bei pedagogine verte, susipazino su siuolaikinemis skaitymo skatinimo
programomis. Vykdomi projektai visapusiskai prisidejo prie tamybos veiklos tobulinimo, uzmegzti
partnerystes rysiai su kitomis institucijomis. Tamyba per projektine veikla siekia inovaciju, kurios
tobulina pedagogu profesines kompetencijas, suteikia kitu socialiniu grupiu nariams galimybe
dalyvauti edukaciniuose renginiuose.
Papildeme ir populiarinome vadybines, pedagogines, edukacines literatures fonda. Vykderne
Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo apriipinimo centro projekto .Lyderiu laikas 3" penkiu
specializuotu knygu pristatyma svietimo bendruomenei. Nemokamai gavome 5 knygas svietimo
vadybos ir Iyderystes tema ir visas pristateme svietimo bendruomenei. Pagilintos pedagogu
kompetencijos svietirno vadybos lyderystes ir pedagoginemis temomis.
Bendradarbiavome
su visomis rajono svietimo istaigornis del pedagogu kvalifikacijos
tobulinimo.
Kasmet atlikome tamybos veiklos isivertinima pagal aktualia .Jnstituciju, vykdanciu
mokytoju ir svietimo pagalba teikianciu specialistu kvalifikacijos tobulinima, veiklos vertinimo ir
akreditacijos taisykliu" redakcija. Atliekama veiklos analize, numatomos veiklos tobulinimo
kryptys. 2016 m. istaiga yra akredituota 3 (trejiems) metams. Pazyma isduota vadovaujantis
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. [sakymu Nr. V-214 "Del
instituciju, vykdanciu mokytoju ir svietimo pagalba teikianciu specialistu kvalifikacijos tobulinima,
veiklos akreditavimo".
Tamyba igyvendindama
strategini tiksla "Sudaryti salygas nuolatiniam mokytoju
bendradarbiavimui,
dalijimuisi genua mokymo ir mokymosi patirtimi" skatino pedagogu
bendradarbiavima, aktyvino mokytoju metodine veikla, dalijimasi genua darbo patirtimi, nora
reflektuoti.
2014-2018 m. tamyba koordinavo rajono dalyku mokytoju metodiniu bureliu ir rajono
mokytoju metodines tarybos veikla, Metodines veiklos pagrindinis tikslas - siekti nuolatinio
mokytoju profesines kompetencijos augimo ir svietimo proceso veiksmingumo, uztikrinant
metodini ir dalykini mokytoju bendradarbiavima, skleidziant pedagogines ir metodines naujoves,
dalijantis genua pedagogine patirtimi. Rajone 2014-2018 m. laikotarpiu veike 18 metodiniu bureliu.
Rajono metodiniai bureliai vienija visus rajono pedagogus.

Institucija organizavo keitimasi genua patirtimi apie ivairias sritis (pedagogine sistema,
ugdymo institucija, svietimo sistema). Buvo kaupiamas ir sisteminamas edukacines patirties bankas.
Keitimosi genua patirtimi kokybe buvo tiriama neforrnaliuoju budu ir atliekamos apklausos po
renginio. Institucijoje geraja patirti skleide ivairiu sriciu mokytojai praktikai, mokyklu vadovai.
Organizuojant keitimosi geraja patirtimi procesa institucija ieskojo ir norinciuju pasidalinti geraja
patirtimi, ir norinciuju suzinoti apie kitu patirti. Daugiausiai dalijamasi geraja darbo patirtimi rajono
dalyku mokytoju metodiniu bureliu uzsiernimu metu. Per 2014-2018 m. Iaikotarpi ivyko 322
metodiniu bureliu uzsiemimai, kuriu metu perskaityta 207 pranesimai, buvo nagrinejami aktualus
metodines veiklos klausimai, dalijamasi geraja darbo patirtimi, rengiamos konsultacijos dalyku
mokytojams aktualiais klausimais, vedami teoriniai bei praktiniai uzsiemimai, vertinami mokytoju
metodiniai darbai bei praktine veikla. Grazia tradicija tapo organizuoti geografu metodine diena, kai
rajono geografijos mokytojai veda pamokas vienoje mokykloje, jas aptaria, dalijasi patirtimi,
mokosi vieni is kitu. Siq iniciatyva 2015 m. pereme ir matematikos mokytojai.
2014-2018 m. rajono dalyku mokytojai pravede 126 atviras pamokas (tame tarpe 25
integruotas pamokos), buvo organizuota 40 rnetodiniu isvyku. Metodine rnokytoju veikla yra
reiksrninga ir naudinga, pletojant mokytoju saviraiska, tobulinant profesine dalykine kornpetencija,
skatinant kurybiskuma pamokose, siekiant geresniu mokiniu mokymo/si rezultatu,
Palaikomi draugiski santykiai su Latvijos svietimo istaigornis. Organizuota dvi isvykos i
Latvijos Respublikos Daugpilio svietimo istaigas. Isvyku metu susipazinome, kaip dirbama Latvijos
mokyklose, kaip organizuojama metodine mokytoju veikla, stebetos ir aptartos atviros pamokos,
organizuotos praktines veiklos dailes ir technologiju mokytojams. Bendradarbiavome su Visagino
miesto socialiniu pedagogu, dorinio ugdymo, Zarasu r. dailes ir technologiju, ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo metodiniais bureliais, dalijornes geraja darbo patirtimi. Tarnyba 2016 m.
ir 2018 m. prisijunge prie Ugdymo pletotes centro inicijuojamo, Lietuvos Respublikos kulturos
ministerijos bei Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos palaikomo "Menq duzgiu" judejimo, kurio
metu seminara vede Ignalinos kulturos ir sporto centro dailes studijos vadove, mokytoja eksperte,
rajono mokytoju metodines tarybos pirmininke Nijole Trinkuniene.
Rajono ugdymo istaigu pavaduotojai ugdymui kartu su mokyklu veiklos kokybes
isivertinimo darbo grupiu nariais organizuotai 2017 m. vyko i Moletu rajono Giedraiciu Antano
Jaroseviciaus gimnazija pasisemti patirties apie mokyklos veiklos kokybes isivertinima. Seminaro
"Suvoktas isivertinimas - kelias geros mokyklos link" metu klausytojai igijo ziniu apie isivertinimo
procesa bei reiksme, kaip ugdyti praktinius gebejimus analizuoti duomenis, daryti isvadas, teikti
siiilymus.
2018 m. Ignalinos rajono ugdymo istaigu vadovams buvo organizuotas kvalifikacijos
tobulinimo renginys bendradarbiaujant su Kedainiu svietimo pagalbos tarnyba.
Inforrnacija apie vykusius renginius buvo nuolat skelbiama intemeto svetaineje www.irspt.lt
naujienu skyriuje.
[gyvendinant strategini tiksla .Didinti specialiuju ugdymo(si) poreikiu, psichologiniu
asmenybes ir ugdymosi problemu turinciu asmenu ugdymo(si) veiksminguma, teikiant reikalinga
informacine, metodine, konsultacine pagalba mokiniams, mokytojams, mokyklu administracijai,
tevams" buvo vykdomas kompleksinis
vaiku/mokiniu
ivertinimas:
teikiamos isvados ir
rekomendacijos bei rekomenduojama ugdymo(si) programa.
Specialusis ugdymas organizuojamas
vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, Vyriausybes nutarimais bei kitais teisiniais aktais reglamentuojanciais specialuji ugdyma.
To buvo siekiama per komandini darba, bendradarbiaujant su ugdymo istaigu Vaiko geroves
komisijomis, mokytojais, aukletojais, tevais ir globejais. Siekiant tobulinti mokytoju, pagalbos
specialistu kompetencijas darbui su specialiuju ugdymosi poreikiu turinciais vaikais, buvo glaudziai
bendradarbiaujama
su bendrojo ugdymo mokyklomis, analizuojami naujausi duomenys apie
ugdymo(si) problemu turincius savivaldybes vaikus. Tamybos specialistai teike pedagogine

psichologine pagalba visiems besikreipiantiems klientams. Kasmet tarnybos specialistai ir direktore
dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotose supervizijose, metodinese
dienose.
Specialistai padejo svietimo istaigoms spresti specialiuju ugdymosi poreikiu, psichologiniu,
asmenybes
ir ugdymosi problemu turinciu mokiniu ugdymo, socializacijos
problemas,
konsultuodami vaiko geroves komisiju narius, svietimo istaigu pedagogus, tevus, rnokyklu vadovus,
pagalbos mokiniui specialistus. Per 2014-2018 m. ivertinta 570 specialiuju ugdymosi poreikiu
asmenu ir parengta tiek pat pazymu. Paruostos 66 pazymos del PUPP Ibrandos egzaminu uzduoties
formos, vykdymo ir vertinimo instrukciju pritaikymo (pagal prasymus). Per mineta laikotarpi
specialieji pedagogai suteike 1491 konsultacija, logopedas - 551 konsultacija, psichologas - 1129
konsultacijas vaikams/mokiniams,
vadovams, pedagogams, tevams (globejams, rupintojarns),
pagalbos mokiniui specialistams.
2014-2018 m. organizuota 4 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai
rajono mokytojams. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursu tevams (skirtu teismo nutarimu)
nevykdeme, nes nebuvo poreikio. 2018 m. vyko ankstyvosios intervencijos mokymai (kartu su
Ignalinos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro specialistais), kuriuos vede tarnybos
psichologas. Mokymai
pravesti 8 asmenims. Tamybos logopedas dalyvavo Ignalinos rajono
savivaldybes administracijos vaiko geroves komisijos veikloje.
2014-2018 m. strateginis planas ivykdytas.
VISKYRIUS
TARNYBOS SSGG ANALIZE
SSGG ANALIZE (stiprybes, silpnybes, galimybes, gresmes)
Stiprybes:
• tarnybos veikla grindziama komandinio darbo principu;
• tamyboje teikiama kvalifikuota pedagogine psichologine pagalba mokiniui, mokytojui,
mokyklai (specialieji pedagogai - metodininkai, psichologas - I kvalifikacine kategorija);
• tarnyba koordinuoja rajono mokytoju metodine veikla;
• bendradarbiaujame su rajono ir salies institucijomis, vykdanciomis edukacine veikla bei
teikianciomis pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai;
• sukurta kvalifikacijos tobulinimo programu rengimo, pateikimo ir aprobavimo sistema;
• veikianti metodinio darbo sistema;
• sudarytos salygos pedagogams kelti kvalifikacija;
• darbuotojai aprupinti kompiuteriais su intemeto prieiga.
Silpnybes:
• atliekamu funkciju ivairove vienam asmeniui;
• silpna projektine veikla ir menki darbuotoju uzsienio (anglu) kalbos igudziai;
• demografines problemos;
• neapibreztas kitakalbiu ir kitatauciu seimu vaiku gebejimu vertinimas;
• patalpu trukumas;
• istaiga neturi transporto.
Galimybes:
• teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas ne tik pedagogams, bet ir kitoms socialinems
grupems;
• nuolatinis mokymosi salygu visa gyvenima gerinimas;
• bendradarbiavimo su socialiniais partneriais aktyvinimas, viesuju rysiu pletojimas;

• pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikimo efektyvinimas.
Gresmes:
• svietimo paslaugu tiekeju gausa ir konkurencija;
• biudzetinio finansavimo triikumas nauju aplinku kurimui ir papildomos veiklos pletrai;
• didejantis vaiku, turinciu specialiuju ugdymosi poreikiu, skaicius;
• ne visi potencialus tarnybos klientai suvokia specialiosios pedagogines ir psichologines
pagalbos galimybes;
• rajono demografine padetis (mokiniu ir mokytoju skaiciaus mazejimas);
• del demografiniu, socialiniu, ekonorniniu tendenciju mazeja lesos, skirtos mokytoju
kvalifikacijos tobulinimui;
• moderniu technologiju kurimas ir taikymas keicia iprastus kvalifikacijos tobulinimo budus;
• nepakankamas tamybos finansavimas is savivaldybei skirtu specialios tikslines dotacijos
ugdymo reikmems finansuoti les4.
VII SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS STRA TEGIJA 2019-2021 M.
TARNYBOS TIKSLAI
VIZIJA
Atvira augimui, besivystanti, teikianti aukstos kokybes pedagogine psichologine pagalba bei
edukacines paslaugas institucija.
MISIJA
Kokybiskas reikalingos pedagogines, psichologines, konsultacines pagalbos mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikimas bei galimybes mokytis visa gyvenima skatinimas, remimas ir pletra.
VERTYBES
Tarnybos veikla grindziama siomis vertybemis:
• pagarba, tolerancija, asmens vertingumo pripazinimu, demesiu klientams;
• nuolatiniu mokymusi ir kompetenciju pletojimu;
• saziningumu, aiskumu, nuoseklumu, objektyvumu ir konfidencialumu;
• paslaugu prieinamumu.
STRA TEGINIAI TIKSLAI
1. Gerinti svietimo kokybe ir efektyvuma, skatinant ugdymo pokycius ir siekiant mokiniu
pasiekimu gerinimo.
2. Uztikrinti svietimo pagalbos teikima Ignalinos rajono savivaldybes teritorijoje gyvenantiems
vaikams, bendrojo ugdymo mokyklu mokiniams, tevams (globejams), mokyklu vadovams,
mokytojams, svietimo pagalbos specialistams.
VIII SKYRIUS
2019-2021 M. STAREGIJOS IGYVENDINIMO

PLANAS

1 tikslas. Gerinti svietimo kokybe ir efektyvuma, skatinant ugdymo pokyeius ir siekiant
mokiniu pasiekimu gerinimo.
L'I.uzdavinys. Vykdyti tarnybos veiklos planavima, [sivertinima ir atskaitinguma.

Priemone
1.1.1. Atliktas tamybos
veiklos isivertinimas
pagal institucijos,
vykdancios mokytoju ir
svietimo pagalba
teikianciu specialistu
kvalifikacij os
tobulinima, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos taisykles.
1.1.2. Pedagogu
kvalifikacijos
tobulinimo poreikiu
tyrimu vykdymas.
1.1.3. Pedagogu
kvalifikacij os
tobulinimo poreikiu
tyrimu instrumentu
(anketu, klausimynu)
parengimas ir
atnaujinimas.
1.1.4. Pedagogu
kvalifikacijos tobulinimo
renginiu kokybes tyrimas.

Planuojamas rezultatas
Atlikta veiklos analize,
numatytos tobulinimo
veiklos kryptys.

Vykdymo laikas
Kasmet

Lesu saltiniai
Biudzeto lesos

Nustatyti pedagogu
profesinio tobulejimo
poreikiai.

2020 m.

Biudzeto lesos

Operatyviai nustatomi
kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai.

2020 m.

Biudzeto lesos

[vertinta ir apibendrinta
pedagogu kvalifikacijos
tobulinimo renginiu
kokybe (kasmet ne
maziau kaip 100 anketu).
Laiku parengti
isivertinimo ir poreikiu
rodikliais pagristi planai.

Kasmet

Biudzeto lesos

2019-2021 m.

Biudzeto lesos

Kasmet

Biudzeto lesos

1.1.5. Metiniu veiklos
planu, menesio renginiu
planu rengimas ir jq
vykdymo kontrole.
1.1.6. Tarnybos veiklos
Apibendrinta patirtis,
padaryta veiklos analize.
ataskaitu rengimas.
1.2.uzdavinys. Tenkinti rajono svietimo darbuotoju
tobulinimo poreikius.
1.2.1. Kvalifikacijos
Kasmet parengti apie 15
kvalifikacijos tobulinimo
tobulinimo programu,
atliepianciu
programu ir organizuoti
apie 15 kvalifikacijos
nacionalinius,
regioninius, ugdymo
tobulinimo renginiu.
istaigos ir pedagogo
poreikius, rengimas ir
kvalifikacij os
tobulinimo renginiu
orgamzavimas.
1.2.2. Nuolatinis
Pleciama literaturos baze
vadybines, pedagogines,
svietimo darbuotoju
edukacines Iiteraturos
kvalifikacij os

ir kitu socialiniu grupiu kvalifikacijos
2019-2021 m.

Lesos gautos uz
atlygintinas
paslaugas, biudzeto
lesos

2019 -2021 m.

Projektu lesos, lesos,
gautos uz
atlygintinas

fondo papildymas ir jo
populiarinimas.
1.2.3. Svietimo naujoviu
sklaida vadovaujantis
naujausiais teises aktais.

tobulinimui.

Sklaida rajono mokytoju
metodines tarybos
posedziu metu, ugdymo
istaigu vadovu pasitarimu
metu, dalyku mokytoju
rnetodiniu bureliu
uzsiemimu metu.
1.2.4.Mokymq ugdymo ir Surengti 1- 2 mokymai
kulturos istaigu
darbuotoj ams
(bibliotekininkams,
asmenims, atsakingiems
uz viesuosius pirkimus,
turizmo renginiu
vadovams, kulturos
darbuotojams ir kt.)
orgaruzavimas
1.2.5. Pedagogu
Laiku gauta informacija.
informavimas apie
organizuojamus
. .
.
rengiruus, naujoves
tamybos intemeto
svetaineje, elektroniniu
pastu.
1.2.6. Konsultacijos
Kokybiskai parengtos
pedagogu kvalifikacijos
kvalifikacijos tobulinimo
programos (5-10
tobulinimo programu
konsultaciju),
kurimo klausimais.
1.3.uzdavinys. Vystyti ir pletoti pedagogq metodine
siekiant individualios mokiniu pasiekimu pazangos.
1.3.1. Rajono mokytoju
Veiksmingas metodinis ir
metodines tarybos veiklos dalykinis mokytoju
bendradarbiavimas
koordinavimas
(kasmet 1-2 metodines
tarybos posedziai),
1.3.2. Rajono dalyku
Vykdoma metodiniu
naujoviu sklaida.
mokytoju metodiniu
bureliu metodines veiklos Pristatomos sekmes
koordinavimas.
istorijos, dalijamasi genua
darbo patirtimi (kasmet
po 2-3 visu metodiniu
bureliu susirinkimus).
1.3.4. Konferenciju
Organizuotos 2
konferencij os
orgamzavimas.

paslaugas
2019-2021 m. (pagal
poreiki)

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

2019-2021 m.

Dalyvio mokestis

2019-2021 m.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto Iesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

veikla bei gerosios patirties sklaida,
2019-2021 m.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji
istekliai; biudzeto
lesos; lesos, gautos
uz atlygintinas

1.3.5. Paskaitu ir
pranesimu skaitymas,
atviru pamoku
orgaruzavimas.

Ne rnaziau kaip 20
paskaitu ir pranesimu
kasmet. Kiekvienas
metodinis burelis
. ....
.
imcijuoja po viena
gerosios patirties renginio
stebejima.
1.3.6. Edukacines
Edukacines patirties
patirties banko kaupimas. bankas kasmet
papildomas 10 nauju
metodiniu priemoniu.
1.3.7. Metodiniu
Pasidalijimas genua darbo
patirtimi, rnetodiniu
darbu pristatymas ir
aprobavimas rajono
priemoniu naudojimas
dalyku metodiniu bureliu darbe (aprobuojame
uzsiemimu metu.
metodiniuose bureliuose
kasmet po 10 darbu).
1.3.8. Bendradarbiavimas Gerosios patirties sklaida
su kitu rajonu metodiniais ir susipazinimas su kitu
biireliais.
rajonu metodiniu bureliu
veikla. 2 susitikimai.
1.3.9. Tarptautinis
Dalijimasis genua darbo
bendradarbiavimas su
patirtimi. 2 susitikimai.
Latvijos Daugpilio miestc
pedagogais.
1.3.10. Metodinio
darbo sklaida intemete
ir informacijos teikimas
metodiniams bureliams.
1.3.11. Konsultacijos
mokytoju metodines
veiklos klausimais.

Kasmet

paslaugas
Zmogiskieji
istekliai; biudzeto
lesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji
istekliai; biudzeto
lesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

2019-2021 m.

Zmogiskieji
istekliai; lesos,
gautos uz
atlygintinas
paslaugas
Zmogiskieji
istekliai; lesos,
gautos uz
atlygintinas
paslaugas
Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

2019-2021 m.

Metodinio darbo naujoves 2019-2021 m.
perduotos rajono
mokytoju dalyku
metodiniams biireliams.
Poreikius atitinkancios ir
2019-2021 m.
savalaikes konsultacijos
(po 10 konsultaciju
kasmet).
1.4. uzdavinys. Skatinti tarnybos darbuotojus tobulinti savo kvalifikacija
tarnybos ivaizdi.
1.4.1. Dalyvavimas
2019-2021 m.
Darbuotojai igis
svietimo centru ir
profesiniu kompetenciju.
pedagoginiu
Geres paslaugu kokybe.
Kasmet
dalyvaus bent
psichologiniu tamybu,
vienuose mokymuose.
svietimo pagalbos
tamybu darbuotoju
mokymuose.
1.4.2. Dalyvavimas
2019-2021 m.
Darbuotojai igis
profesiniu kompetenciju.
respublikinese
metodinese dienose,
Geres paslaugu kokybe.

Zmogiskieji istekliai,
biudzeto lesos

bei kurti teigiama
Biudzeto lesos

Biudzeto lesos

konferencij ose,
semmaruose.

Ne maziau kaip 5 dienos
kasmet. Darbuotoju
kompetenciju aplankai.
Tamybos teigiamas
ivaizdis,

1.4.3. Teigiamo
2019-2021 m.
Biudzeto lesos;
tamybos ivaizdzio
lesos, gautos uz
formavimas (intemeto
atlygintinas
svetaine, veiklos
paslaugas
pristatymai, reklama).
2 tikslas. Uztikrinti svietimo pagalbos teikima Ignalinos rajono savivaldybes teritorijoje
gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklu mokiniams, tevams (globejams) mokyklu
vadovams, mokytojams, svietimo pagalbos specialistams.
2.1.uzdavinys. Teikti reikalinga pedagogine psichologlne pagalba mokyklai ir gerinti pagalbos
mokiniui efektyvuma.
2.1.1.Asmens mokymosi Poreikius tenkinantys
2019-2021 m.
Biudzeto lesos;
sunkumu, sutrikirnu,
pakartotiniai planiniai ir
savivaldybei skirtos
neplaniniai vertinimai
pedagoginiu
specialios tikslines
psichologiniu,
(apie 50 vertinimu
dotacijos ugdymo
asmenybes ir ugdymosi
kasmet).
reikmems finansuoti
problemu (specialiuju
Iesos
ugdymosi poreikiu
(isskyrus atsirandancius
del isskirtiniu gabumu)
vertinimas pedagoginiu,
psichologiniu,
medicininiu aspektais,
prireikus specialiojo
ugdymo skyrimas
(iskaitant isvadu apie
asmens specialiuosius
ugdymosi poreikius
rengimas ir jq aptarimas
specialistu posedziuose).
2.1.2.Vaiko brandumo
Poreikius atitinkantis
2019-2021 m.
Biudzeto lesos;
mokytis pagal
vertinimu skaicius (pagal
savivaldybei skirtos
priesmokyklinio ir
tevu pageidavimus).
specialios tikslines
pradinio ugdymo
dotacijos ugdymo
programas vertinimas.
reikmems finansuoti
lesos
2.1.3. Specialiosios
Kasmet suteikta apie 300
2019 -2021 m.
Biudzeto Iesos;
pedagogines
konsuItacij u.
savivaldybei skirtos
psichologines pagalbos
specialios tikslines
teikimas ikimokyklinio,
dotacijos ugdymo
priesmokyklinio ir
reikmems finansuoti
mokyklinio amziaus
lesos
vaikams.
2.1.4. Pedagogines
Pedagogines
2019 - 2021 m.
Biudzeto lesos;
psichologines pagalbos
psichologines pagalbos
savivaldybei skirtos
teikimas mokiniui/vaikui, pnemamumas
specialios tikslines

kuriam pagalba
kiekvienam savivaldybeje
neteikiama ugdymo
gyvenanciam
istaigoje, arba jis nelanko mokiniui/vaikui.
ugdymo istaigos.
2.1.5. Pazymu del
Pagalba vaikui, turinciam
PUPP Ibrandos
specialiuju ugdymosi
egzaminu uzduoties
poreikiu (pagal prasymus
formos, vykdymo ir
israsytos pazymos).
vertinimo instrukciju
pritaikymo (pagal
prasymus) pateikimas.
2.1.6. Bendravimo
su vaikais
tobulinimo kursu
vedimas (tevams,
globejams) teismo
sprendimu.
~.1.7. Grupiniu
~zsiemimq vedimas
pagal ankstyvosios
.ntervencijos program~.

Suteiktos tevams zinios
apie pozityvia tevyste,
kurios leis stiprinti jq
socialinius ir bendravimo
su vaikais igudzius.
Poreikius atitinkantis
kursu skaicius.
Padeti mokiniams suprasti
psichoaktyviuju medziagu
vartojimo zala.
(apie 5 klausytojus per
vienerius metus).

dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos
2019-2021

m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikmems finansuoti
lesos

2019-2021

m.

Lesos, gautos uz
atlygintinas
paslaugas

2019-2021

m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikmems finansuoti
lesos
Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos

2.1.8. Informacines ir
konsultacines pagalbos
tevams (globejams,
rupintojams) ir
mokykloms,
pedagoginiams
darbuotojams teikimas

Poreikius atitinkantis
konsultaciju skaicius.

2019 - 2021 m.

2.1.9. Teises norminiu
dokurnentu, susijusiu su
pedagogine
psichologine pagalba,
specialiuoju ugdymu,
analize ir taikymo
aptarimas.

1 karta j metus (pagal
poreiki).

2019-2021

2.1.10. Mokyklos
bendruomenes ir
visuomenes teigiamo
poziurio j specialiuju
poreikiu, psichologiniu,
asmenybes ir ugdymosi
problemu turincius

2 straipsniai spaudoje,
tamybos intemeto
svetaineje, paskaitos visu
metodiniu bureliu
susirinkimuose kasmet.

m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos

2019 - 2021 m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikmems finansuoti
lesos

asmenis ir jq ugdyma
kartu su bendraamziais
formavimas.
2.1.11. Seminaru,
paskaitu ir pranesimu
rengimas ir vedimas
mokyklu
bendruomenems,
pedagogams, tevams
(globejams),
mokiniams.

Po 2 renginius kasmet.

2019-2021

m.

2.1.12. Specialiuju
mokymo priemoniu,
knygu isigijimas.

Pildomas metodiniu
priemoniu fondas.

2019-2021

m.

2.2.2. Iskilus
aktualioms
psichologinems
problemoms, vykimas i
ugdymo istaigas,
konsultavimas vietoje,
psichologiniu
uzsiemimu
bendruomenes nariams
vedimas.
2.2.3.Bendradarbiavimas
su kolegialiomis
institucijomis, kitais
socialiniais partneriais.

Bus vietoje sprendziamos
iskilusios psichologines
problemos bei sunkumai,
suteikiama psichologine
pagalba.

2019 - 2021 m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos

Dalijimasis informacija,
siekiant paslaugu
vaikui/seimai/mokyklai
kokybes.

2019-2021

m.

2.2.4.Bendradarbiavimas
su Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos centro
specialistais.

3 Susitikimail
konsultacijos.

2019-2021

m.

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos
Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikmems finansuoti
lesos

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos

Projektu lesos, lesos,
gautos uz
atlygintinas
paslaugas
2.2 uzdavinys. Stiprinti pagalbos specialistu ir mokytojq bei socialiniu partneriu
bendradarbiavima, siekiant efektyvesnio problemt sprendimo.
2.2.1.Bendradarbiavimo
Pageres kompleksines
2019 - 2021 m.
Biudzeto lesos;
aktyvinimas su
pagalbos kokybe ir
savivaldybei skirtos
svietimo istaigu Vaiko
veiksmingumas.
specialios tikslines
geroves komisijomis;
Vienodos informacijos
dotacijos ugdymo
specialistu metodiniais
perteikimas bei bendru
reikmems finansuoti
bureliais,
reikalavimu savo
Iesos
savivaldybeje laikymasis.

2.2.5. Bendradarbiavimo
rysiu su kitu Lietuvos
savivaldybiu tamybomis
pletojimas, dalijimasis
patirtimi sprendziant
kylancias veiklos
problemas.

2 susitikimai.

2019 - 2021 m.

IXSKYRIUS
STRA TEGINIO PLANO JGYVENDINIMO

Biudzeto lesos;
savivaldybei skirtos
specialios tikslines
dotacijos ugdymo
reikrnems finansuoti
lesos

PRIEZrORA

Strateginio plano igyvendinimas vertinamas rengiant metu veiklos plana. Vertina metu
veiklos plano rengimo grupe. Veiklos rezultatai aptariami darbuotoju posedyje kiekvienu rnetu
pradzioje (sausio men.), Po metinio strateginio plano igyvendinimo perziurejimo ir ivertinimo
strateginis planas, jo tikslai, uzdaviniai, igyvendinimo priemones gali biiti keiciarni arba
koreguojami.
Galutinis vertinimas organizuojamas 2021 m. pabaigoje, sudarius naujo strateginio plano
rengimo grupe. Sios grupes nariai rengs strateginio plano ataskaita.

