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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Tarnybos vizitinė kortelė 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) – J. Brundzos g. 12 A, LT-59127, 

Prienai, tel./faks. (8 319 52081) el. p. svietimocentras@prienai.lt; www.svietimocentras.prienai.lm.lt 

Tarnyba įsteigta – 2004-07-01. 

Tarnybos pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos teikimas. 

Tarnyba – akredituota  institucija iki 2020  gegužės mėn. 7 d. (pažymėjimas AP Nr.076, 

išduotas vadovaujantis 2015-05-08  LR ŠMM įsak. Nr. ISAK-V-474).  

Danutė Stankevičienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, švietimo 

konsultantė, kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė, 

projektų administratorė. Vadybinio darbo stažas 30 metų, išsilavinimas – VDU, edukologijos 

magistras. 

Tarnyboje dirba –  metodininkės (2 et.), logopedas (1 et.), specialusis pedagogas (1 et.), 

psichologas (1 et.), socialinis pedagogas (1et.), neurologas (0,3 et.), vaikų psichiatras (0,2et.), 

raštvedė (1 et.), buhalterė – (1 et.), kompiuterininkas – (0,5 et.), valytoja – (1 et.). 

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr.T3-182 „Dėl 

sutikimo reorganizuoti Prienų pedagoginę ir psichologinę tarnybą, prijungiant prie Prienų švietimo 

centro“ apibrėžė įstaigos pokyčius ateinantiems metams. Prienų rajono savivaldybės tarybos  2017 

m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T3-175 patvirtintas Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

reorganizavimo sąlygų aprašas bei tos pačios dienos sprendimu patvirtinti Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos nuostatai.  

Specialiųjų poreikių mokinių 2015 09 01 buvo 317,  2016-09-01 - 316 mokinių,  2016 12 

31 - 328 mokiniai, o 2017-09-01 buvo 316 mokinių. 

 

2. Tarnybos veiklos rezultatai: 

2.1.Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas 

Tarnybos  strateginis tikslas – sudaryti galimybes švietimo ir kitų sričių darbuotojams plėtoti 

bendrąsias ir profesines kompetencijas bei racionaliai valdant žmogiškuosius ir materialinius 

išteklius, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką  švietimo 

pagalbą mokyklai ir šeimai sėkmingai įgyvendintas. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

ne tik pedagogams, bet ir mokyklų bendruomenėms, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams. 

Organizuota 71 kvalifikacijos tobulinimo renginys, dalyvavo 2863 suaugusieji asmenys.  Organizuota 

15 olimpiadų, jose dalyvavo 482 mokiniai, komisijų darbe dalyvavo 137 mokytojai, užduotis rengė 

12 mokytojų. Įvykdyta 43 konkursai, šventės, parodos, varžybos, kuriose dalyvavo apie 2088 

mokiniai, konkursų ir varžybų vertinimo komisijose dalyvavo 160 mokytojų, mokinius ruošė 455 

pedagogai. Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikų įvertinimų – 126, vaiko 

mokyklinio brandumo įvertinimų –  5, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų –  4, paruošta 

pažymų dėl egzaminų pritaikymo – 20. Teikiama nuolatinė metodinė pagalba mokykloms: 

konsultacijos (individualios ir grupinės), seminarai, metodinės dienos mokyklose, konsultacijos 

specialistams. 

 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/


                2.2. Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (Eur) 2017 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos  102400,00 

Krepšelio lėšos 12377,00 

Valstybės biudžeto lėšos 700,00 

Biudžetinės įstaigos pajamos 15293,00 

Projektų ir kitos lėšos (Europos sąjungos, valstybės biudžeto, 2%) 13961,00 

 

Užtikrinant kokybišką įstaigos veiklą, derinant su steigėju, keliamas strateginis tikslas per 

keletą artimiausių metų Prienų švietimo pagalbos tarnybos funkcionavimą užtikrinti vienose 

patalpose. 

3. Vadovo išsikeltų uždavinių metams įgyvendinimas 

Susijungus dviem įstaigoms nemenkas iššūkis buvo suvienyti kolektyvą bendrai veiklai. 

Organizavau išvykas ir mokymus  kaip kolektyvui pasijusti viena darnia komanda ir pilnai išnaudoti 

komandos potencialą. 

Įgyvendinant uždavinį – tikslingai bendradarbiauti su  mokykla po išorinio vertinimo 

mokykloje, padedant jai tobulinti veiklos kokybę, pradėtas tarnybos komandos bei mokyklos vadovų 

nuoseklus bendradarbiavimas, parengtos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ąžuolo“ 

progimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenėms (40 akad. val. 4 modulių). Pagal 

mokyklų vadovų pageidavimus patenkintas visų rajono švietimo įstaigų bendruomenių kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis, orientuojamasi į ilgesnės trukmės seminarus, užtikrinant tęstinį kompetencijų 

tobulinimą. Atliktos  gilesnes išvados dėl renginių planavimo labiau bendradarbiaujant su mokykla, 

tiriant bendruomenės poreikį, atsižvelgiant į konkrečias mokyklos reikmes.   

Organizuojant tarnybos veiklą, susijusią su vaikų vertinimu, inicijavau tarnybos 

darbuotojų metodines dienas mokyklose. Jiezno gimnazijoje bei „Ąžuolo“ progimnazijoje  su 

mokyklų administracija bei Vaiko gerovės komisijos nariais aptarti probleminiai klausimai, 

konsultuota švietimo pagalbos teikimo, specialiojo ugdymo klausimais, išsamiai supažindinta su 

dokumentų rengimo metodika, akcentuojamas  tikslus dokumentų pildymo poreikis norint užtikrinti 

kuo tikslesnį vaiko vertinimą. Diskutuota su mokyklų vadovais dėl psichologo konsultacijų 

mokyklose, priimti mokyklas tenkinantys sprendimai. Rūpinantis Tarnybos  įvaizdžiu  stengiuosi 

puoselėti vidinę įstaigos kultūrą, vadovautis sutartomis vertybėmis.  Svetainėje talpinama naujausia 

informacija, ji pastoviai atnaujinama, suteikiant svetainės lankytojams kuo daugiau jiems reikalingų 

žinių. Tarnybos renovacijos planai yra susiję su galimybėmis įstaigos veiklą organizuoti vienose 

patalpose.  

Koordinuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą rajone įsteigtas Prienų rajono 

Trečiojo amžiaus universitetas, turime apie šimtą aktyvių lankytojų, užsiėmimams pasitelktas 

nemažas būrys savanorių lektorių. Pagal lankytojų pageidavimus organizuojami informacinių 

technologijų fakultatyvai, užsienio kalbų mokymai.  

4. Prisiimtos papildomos atsakomybės, užduotys rajono švietimo veikloje (ne 

formalios darbo funkcijos, bet papildomi įsipareigojimai) 

Administruotas projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“, kurio veiklos 

reikalauja nemažai laiko ir atsakomybės. Projekto partneriai yra trys Prienų rajono savivaldybės 

mokyklos: Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Skriaudžių pagrindinė mokykla, Išlaužo pagrindinė 



mokykla, taip pat projekte dalyvauja Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinis centras /Baltijos 

regiono tyrėjų asociacija ir 2 užsienio organizacijos: Italijos  St. Thomas’s tarptautinė mokykla bei 

Norvegijos nevyriausybinė organizacija NiTiN – Nordisk Institutt for Trening og Internasjonalt 

Nettverk. Partneriai kuria pilietinės lyderystės ugdymo modelį. Dalyvauju įvairių renginių, konkursų 

komisijų darbe, esu Prienų rajono mokyklų vadovų tarybos narė, aktyvi Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos narė. ŠMM kvietimu dalyvavau viešosiose konsultacijose svarstant  

kvalifikacijos tobulinimo dokumentų aktualumą. 

Organizuotas regioninis meninio skaitymo konkursas,  gauta padėka.  

5. Privalomi veiklos ataskaitos kriterijai: 

5.1. Strateginio bei Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas 

Tarnybos strateginio plano prioritetas - teikiamų paslaugų kokybės gerinimas tenkinant 

Tarnybos klientų poreikius vis dar aktualus.  Mūsų klientai yra skirtingų tikslinių grupių atstovai - tai 

mokytojai,  mokiniai ir jų tėvai ar globėjai, todėl  vykdant tarnybos funkcijas reikia atsižvelgti į jų 

specifiškumą. Vertinant veiklos plano įgyvendinimą galima konstatuoti, kad planuotos veiklos 

įvykdytos sėkmingai: pagal registraciją laiku atlikti mokinių vertinimai, tėvams suteikta informacija 

apie vaiko gebėjimus ir pažangą. Pasisekė užtikrinti, kad tėvai atlydėtų vaikus į vertinimus ir gautų 

reikiamą informaciją. Pagal poreikį teiktos konsultacijos tarnyboje bei mokyklose. Stengiantis kuo 

anksčiau pastebėti, nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius ir padėti tėvams ir mokytojams  teikti 

vaikams specialiąją pagalbą, nuolat teikiama informacija ugdymo įstaigoms. Organizuoju švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašų aptarimą su švietimo įstaigų pavaduotojais ir specialistais. 

  Užtikrinant kokybiškesnį kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą, tarnyba 

pradėjo naudotis  elektronine renginių registravimo(si) sistema Semi plius, veikiančia 20 šalies 

Centrų. Sistema leidžia dalyviams koreguoti registravimosi duomenis,  tarnybos darbuotojai gali 

gauti  statistinę renginių informaciją.  

                     Gilinti mokinių dalykines žinias tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei 

ugdyti mokymosi motyvaciją, mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą yra vienas 

iš tarnybos tikslų. Todėl daug dėmesio skiriame renginių mokiniams organizavimui: laiko ir vietos 

parinkimui ir derinimui, nuostatų parengimui, informavimui apie renginius, komisijų sudarymui, 

objektyvaus vertinimo užtikrinimui.  gero mikroklimato sudarymo renginių metu analizei. Tarnyboje 

palaikoma renginių aptarimo kultūra, teikiamas grįžtamasis ryšys, analizuojama vykusių renginių 

kokybė, kalbame apie tobulėjimo galimybes, darome išvadas. Gauta informacija yra naudojama 

renginių organizavimo kokybei gerinti, pagal poreikį gali būti koreguojamas KT programos turinys. 

Parengtas renginių, organizuojamų Prienų rajono mokyklų mokiniams ir mokytojams 2017–2018 

mokslo metų planas, kuriuo vadovaujantis buvo organizuota neformaliojo mokinių švietimo veikla. 

Paruošta ataskaita „Mokinių 2016–2017 mokslo metų olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų 

nugalėtojų sąrašas“, dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų pagerbimo šventė „Pasidžiaukime 

kartu“ buvo organizuota išvykoje. Su mokiniais dirbo profesionalų komanda – organizuotos 

kūrybinės veiklos, padedančios  geriau pažinti save, dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę. Mokinių 

dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatų suvestinės paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje 

www.spt.prienai.lm.lt. Sudarytos sąlygos rajoninių renginių nugalėtojų dalyvavimui apskrities ir 

respublikiniuose konkursuose.  

                      Pagal išsikeltą tikslą – plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę 

Tarnybai priskirtų funkcijų kontekste organizuota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veikla. 

Parengtos ir registruotos AIKOS sistemoje 5 programos 18 akad. val. ir  parengtos 2 programos 40 

akad. val., organizuoti KT renginiai įvairių dalykų ir klasių mokytojams. Pagal poreikį organizuoti 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2013/10/Renginiu-planas-2013-2014-1.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2013/10/Renginiu-planas-2013-2014-1.pdf
http://www.spt.prienai.lm.lt/


seminarai biudžetinių įstaigų raštvedžiams, viešųjų pirkimų specialistams, buhalteriams. Pedagogai 

įgijo žinių ir praktinių gebėjimų ugdymo proceso tobulinimui, plėtojo profesinei veiklai reikalingas 

kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal mokytojų pageidavimus daugiausiai vedė 

mokytojai praktikai. Mūsų rajono mokytojus, kurių darbai geriausiai atitiko metodinių darbų 

parodos „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ reikalavimus, paskatinau 

papasakoti savo sėkmės istoriją konferencijoje  „Skaitymo strategijų taikymas ugdymo procese“. 

 

          2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal metus.   

Laikotarpis Seminarų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

2010 m. 98 2133 588 

2011 m. 60 1168 360 

2012 m. 37 844 222 

2013 m. 43 1030 258 

2014 m. 60 1611 360 

2015 m. 66 2020 396 

2016 m. 62 1914 384 

2017 m. 71 2863 426 

 

Metodinės veiklos koordinavimas  rajone yra viena iš tarnybos funkcijų. Metodinės 

veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. Dažnai metodinių būrelių pasitarimuose dalyvauja mokytojai ir iš kitų 

kaimyninių rajonų: Birštono, Kaišiadorių, Alytaus, Marijampolės bei Kauno. Siekiant metodinės 

veiklos veiksmingumo glaudžiai bendradarbiaujame su Savivaldybės administracijos švietimo 

skyriumi. Skyriaus vedėjas ir vyr. specialistės pagal galimybes dalyvauja pasitarimuose, tuo 

parodydami savo dėmesį ir metodinės veiklos svarbą. Su skyriaus vyr. specialistėmis strategiškai 

aptariamas metodinių būrelio pasitarimų turinys, veiklos planai, būrelių pirmininkų rinkimai.  

Vadovavau kolektyvui koordinuojant 22 mokomųjų dalykų  metodinių būrelių bei 

Mokyklų metodinės tarybos veiklą, Mažosios tarybos veiklą. Per šiuos metus organizuotas 61 

pasitarimas bei  metodinės išvykos, kuriose dalyvavo 701 pedagogas. Sutelktai veikia Mokyklų 

metodinė taryba –  numatytas prioritetas dvejiems metams: skaitymo strategijų, kaip vieno iš AMG 

ugdymo metodų taikymas  įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą.  

5.2. Veiklos įsivertinimo organizavimas bei rezultatų panaudojimas (įvardinkite 

konkrečius pokyčius) 

Tarnyba atlieka vidinį savo veiklos tyrimą pagal aktualias sritis siekiant institucijos 

veiklos tobulinimo. Įsivertinus veiklą už 2017 m. paaiškėjo, kad reikalingas stipresnis visos švietimo 

bendruomenės sutelktumas išsiaiškinant mokyklos problemas bei lūkesčius ir planuojantis pedagogų 

kvalifikaciją. Dar glaudžiau bendradarbiaujant su mokyklomis, aptartas konkretesnis mokyklų KT 

poreikis. Įvertinus praėjusių metų metodinių darbų parodos dalyvių darbus, pastabas, komisijos 

įžvalgas  pakoreguoti 2018 m metodinių darbų parodos nuostatai. 

Stengiantis  kuo anksčiau pastebėti, nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius ir padėti 

tėvams ir mokytojams  teikti vaikams specialiąją pagalbą organizuotos metodinės dienos mokyklose. 

Labai aktualus bendradarbiavimas su darželių administracija, skiriant ypatingą dėmesį šio amžiaus 

vaikų lavinimui.  

 



6. Veikla formuojant ir keičiant Tarnybos kultūrą 

Formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą nepaprastai svarbi vadovo ir visos komandos 

išorinė veikla, profesionalumas, mikroklimatas. Tarnybos kultūra grindžiama teigiama Tarnybos 

kolektyvo socialine atmosfera, kuri formuojama per bendrus darbuotojų pasitarimus, renginių 

aptarimus, veiklų planavimo posėdžius, išvykas, renginius rajono mokytojams. Tai yra ypatingai 

svarbu susijungus dviem kolektyvams. Asmeninės darbuotojų iniciatyvos skatinamos ir palaikomos, 

personalo komunikavimo įgūdžiai nuolat tobulinami. Skatinu darbuotojus mokytis, tobulinti ne tik 

savo profesines kompetencijas, bet mokytis ir užsienio kalbų. Sprendžiant specialiųjų poreikių  

mokinių ugdymąsi, jų auklėjimą svarbus bendradarbiavimas su  Vaikų teisių apsaugos skyriumi,  

Socialinių paslaugų centru, Psichikos sveikatos centru, Prienų rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuru.  

                    Bendradarbiaujame projektinėje veikloje, organizuojame mokymus, prisidedame prie 

renginių organizavimo, verslo įmonės paremia mokinių renginius. Nuolat atnaujinama interneto 

svetainė, sukurtas facebook profilis. Pakvietimai ir sveikinimai taip pat yra veikla, formuojant ir 

keičianti įstaigos kultūrą, tam skyriau nemažai dėmesio. Esame oficialiai prisijungę prie socialinių 

tinklų google+, sukurta Youtube paskyra vaizdo medžiagai saugoti ir rodyti. Glaudus 

bendradarbiavimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistais. 

Kiekvieną mėnesį išleidžiamas tarnybos veiklos planas,  informuojantis  ne tik apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, mokytojų metodinę veiklą, mokinių renginius, bet ir primenantis apie 

numatytas vertinimo bei konsultavimo dienas,  padedantis švietimo įstaigoms planuoti savo veiklą. 

 7. Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas 

                 Darbuotojams sudarytos tinkamos, jaukios darbo sąlygos. Stenduose teikiama informacija 

darbuotojams ir visuomenei. Stengiuosi kurti jaukią, patrauklią aplinką mūsų klientams: tėvai turi 

galimybę pabendrauti su specialistais, pažiūrėti televizijos laidas ar pavartyti dalykinę literatūrą, kol 

vaikai vertinami. Tarnybos koridorius puošia mokyklų mokinių darbai. 

Užtikrindami švietimo paslaugų prieinamumo kokybę, didelį dėmesį skiriame edukacinių 

aplinkų tobulinimui. 2017 m. disponavome 173 kvalifikacijos tobulinimo programomis, savo 

klientams galėjome pasiūlyti 30 AIKOS sistemoje registruotų programų. Pagal klientų poreikius bei 

situacijos pokyčius atnaujiname seminarų programas, daugiau orientuojamės į tęstinių mokymų 

organizavimą. Mūsų interneto svetainėje talpinama informacija apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, pristatomos programų anotacijos, dalykų metodinių būrelių pasitarimų darbotvarkės, 

dalyvavusiųjų sąrašai. Klientų patogumui galima internetinė registracija į renginius Semi plius 

programoje,  čia mokytojai kviečiami pildyti atsiliepimų apie renginį anketas. Parenkant seminarų 

lektorius teikiu daug dėmesio gauti informacijai apie jų patirtį, kompetenciją bei gebėjimus bendrauti 

su klausytojais. Patvirtinta kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka. Edukacinė 

aplinka kaip konkreti fizinė erdvė labiau pritaikyta nedidelėms mokymosi dalyvių grupėms. Skaitykla 

– kaip mokymosi aplinka, taip pat pritaikyta dalyvių mokymuisi, o knygomis gali naudotis visa 

švietimo bendruomenė. 

8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų veiklos vertinimas, personalo politika 

Motyvavau tarnybos darbuotojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie 

aktualūs jų darbo specifikai: specialiojo ugdymo organizavimo, tiriamosios, andragoginės, 

vadybinės, edukacinės, konsultacinės, administravimo ir kitų veiklų vykdymo mokymuose. Sudariau 

sąlygas mokytis atsižvelgiant į poreikius ir galimybes. Visi pedagoginiai tarnybos darbuotojai rengia 

savo kompetencijos aplankus. Metų pabaigoje darbuotojai teikia savo veiklos ataskaitas, kurios yra 

kartu aptariamos. Vyksta refleksiniai pokalbiai. Tarnybos personalo politika orientuota į darbuotojų 



tobulėjimą, visapusišką komandos augimą. Sudarytos saugios, technologijomis aprūpintos darbo 

vietos. 

9. Vadovo asmeninis tobulėjimas, įskaitant kvalifikacijos kėlimą 

Įstaigos vadovas turi gebėti įkvėpti darbuotojus ir skatinti tobulėti, parodyti mokymosi 

naudą ir prasmę asmeniniu pavyzdžiu, mokydamasis pats. Organizuojant savo tiesioginį darbą nuolat 

prireikia atnaujinti kokybės vadybos žinias, domėtis personalo politikos naujovėmis. Reikėjo gilinti 

žinias teikiant savalaikę, kokybišką, profesionalią pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms, bei telkiant bendruomenės pastangas vaiko gerovei 

užtikrinti. Studijavau naujus dokumentus temomis - Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba, 

Socialinė pedagoginė pagalba ir vaikų socializacija, Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir kt. 

Stengiuosi nepamiršti ir naudoti projekto „Lyderių laikas“ metu įgytas žinias, taikyti pasidalintosios 

lyderystės principus, kuomet visi darbuotojai įsitraukę į sprendimų priėmimą, dalijasi atsakomybe. 

Mėgstu skaityti dalykinę švietimo literatūrą. Dalyvavau kompetencijų tobulinimo renginiuose: 

2017-02-03 „Pilietiškumo ugdymas mokykloje – geros mokyklos raktas“; 

2017-03-14 „Mokyklos veiklos kokybės vertinimas: atnaujintų rodiklių taikymo iššūkiai 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms“; 

2017-03-22 „Metinis darbuotojo veiklos vertinimas“; 

2017-04-12 „Elgesio ir emocijų sutrikimai. Vaikų autizmas: atpažinimo ir pagalbos 

metodai“; 

2017-06-12 „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi aktualijos“.  

2017 m. gegužės mėn. 18 d. dalyvavau Mokytojo TV laidoje „Mokyklų (įsi)vertinimo 

duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“. 

ŠMPF Erasmus + projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ baigiamasis 

renginys Italijoje  (balsavimai, pilietiškiausio mokytojo rinkimai, pasirengimas konferencijai). 

10. Veiklos uždaviniai kitiems metams bei profesinės veiklos (nauji įgūdžiai ir 

naujos žinios) tobulinimo poreikis 

1. Dirbant komandoje padėti mokykloms kryptingai planuoti rezultatyvų pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą(si), parengiant dvejų mokslo metų kvalifikacijos tobulinimo planą (bent 

trijose mokyklose). 

2. Palaikyti Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus iniciatyvą ir rajone pasirengti 

Metodinės veiklos strategiją.  

3. Dėti pastangas užtikrinant Prienų švietimo pagalbos tarnybos funkcionavimą vienose 

patalpose. 

4. Parengti  tarnybos specialistus vertinti ir teikti pagalbą autizmo spektro sutrikimų 

turintiems vaikams bei teikti pagalbą  emocijų sunkumų arba sutrikimų turintiems vaikams. 

   5. Bendradarbiauti ir konsultuoti mokyklų švietimo pagalbos specialistus ir mokytojus 

dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų. 

 Ketinu toliau tobulinti savo kvalifikaciją pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo 

organizavimo asmenims ir ugdymo įstaigoms.  

11. Tarnybai  reikalinga pagalba 

Tarnybai reikalinga pagalba ir palaikymas užtikrinant Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos funkcionavimą vienose patalpose. Įstaigai gali būti reikalinga finansinė parama 

renovuojant pastatą. 

 


