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(Trumpa informacija apie mokyklą, mokinių skaičiaus kaitą, finansavimą, mokinių pasiekimų rezultatus) 

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 32 metai, išsilavinimas – KTU, 

VDU (edukologijos magistras). 

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

et.), psichologas (1 et.), socialinis pedagogas (1et.), vaikų psichiatras (0,5 et.), administratorius (1 

et.), buhalteris – (1 et.), kompiuterininkas – (0,5 et.), valytojas – (1 et.). 

Pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti 

mokiniui, mokytojui ir/ar mokyklai pedagoginę psichologinę, informacinę, konsultacinę, 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių Prienų rajono ugdymo įstaigose 

buvo: 2016-09-01 – 316 mokinių,  2016-12-31 – 328 mokiniai, 2017-09-01 – 316 mokinių, 2018-

09-01 - 309 mokiniai, iš jų  25 ugdomi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2019 m. - 303 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iš jų 33 ugdomi ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose.  Šiais mokslo metais Prienų rajono ugdymo įstaigose ugdomi 804 kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turintys vaikai/mokiniai. 

 

 

 

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

STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIŲ MOKINIŲ 

PASIEKIMAMS GERINTI ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariama  švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai, priemonės mokinių pasiekimams gerinti bei jų rezultatai) 

         Tarnybos  Strateginiame plane bei Veiklos programoje formuluojami tikslai  – sudaryti 

galimybes švietimo ir kitų sričių darbuotojams plėtoti bendrąsias ir profesines kompetencijas, 

teikti specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų 

tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams; pasitelkiant 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką  švietimo pagalbą mokyklai ir 

šeimai; užtikrinti rajono ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija, nemokama 

literatūra - sėkmingai įgyvendinti. Surengti  kvalifikacijos tobulinimo renginiai ne tik 

pedagogams, bet ir mokyklų bendruomenėms, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams, taip pat 

renginiai mokiniams bei kitos pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui ir mokyklai: 

- organizuota 64 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, dalyvavo 1635 suaugusieji asmenys, 

- organizuota 17 olimpiadų, jose dalyvavo 561 mokinys, užduotis rengė 24 mokytojai, 

komisijų darbe dalyvavo 158 mokytojai, 

- įvykdyta 39 konkursai, šventės, parodos, varžybos, kuriose dalyvavo apie 2211 mokinių, 

konkursų ir varžybų vertinimo komisijose dalyvavo 124 mokytojai, mokinius ruošė 522 

pedagogai,  

- atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų – 102, (38 pirminiai ir 64 

pakartotiniai). Įvertinta 20 ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 82 mokiniai. 

- paruošta specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo pažymų –  311, 

- paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo – 28,  

- teikiama nuolatinė metodinė pagalba mokykloms: konsultacijos (individualios ir grupinės) - 

psichologo konsultacijos – 72, specialiojo pedagogo konsultacijos – 159, logopedo 

konsultacijos – 162, socialinio pedagogo – 168.  Metodinės dienos mokyklose – 4, atvejo 

analizių tarnyboje bei ugdymo įstaigose – 10. 

       Įgyvendinta Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto 2017-2019 mokslo metų Sveikos 

gyvensenos, dvasinio tobulėjimo  ir saviraiškos  programa ( veikloje dalyvavo 160 lankytojų).  

2019-2021 mokslo metų programą lanko  200 klausytojų, išrinkta iniciatyvi taryba.  

 
 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1. Racionaliai 

planuoti ir panaudoti 

finansinius ir 

materialinius 

Tarnybos išteklius. 

Stebėti ir analizuoti 

Tarnybai skirtų lėšų 

panaudojimą pagal 

sąmatas kiekvieną 

ketvirtį. 

Tarnybai skirtos lėšos 

naudojamos efektyviai, 

neviršijama 2019 m.  

patvirtintas asignavimų 

planas. Parengtos 

Neviršytas 

patvirtintas 2019 

m. asignavimų 

planas. Pateiktos 

2019 m. ketvirčių 
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metinės biudžeto 

vykdymo ataskaitos. 

Parengtas Tarnybos 2020 

metų biudžeto projektas. 

ataskaitos pagal 

finansavimo 

šaltinius. 

Parengtos  

metinės 2019 m. 

biudžeto 

vykdymo 

ataskaitos. 

Suplanuotas ir 

pateiktas 2020 m. 

Tarnybos 

biudžeto 

projektas. 

1.2. Užtikrinti 

efektyvų Tarnybos 

funkcijų vykdymą.  

Parengti Prienų 

švietimo pagalbos 

tarnybos 2019-2021 

metų strateginį veiklos 

planą. 

Tarnybos veikla 

planuojama, parengtas 

2019-2021 metų 

strateginis veiklos planas. 

Parengtas 2019-

2021 metų 

Tarnybos 

strateginis veiklos 

planas 

(patvirtintas  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2019 

m. birželio mėn. 

14 d. įsakymu Nr. 

(1.3) VI - 33a 

1.3. Inicijuoti 

Tarnybos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą. 

Vadovaujantis  

Institucijų, vykdančių 

mokytojų ir švietimo 

pagalbą teikiančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos 

vertinimo ir 

akreditacijos 

taisyklėmis (LR ŠMM 

2006 m. sausio 23 d. 

Nr. ĮSAK-109) 

organizuoti Tarnybos 

veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

Tarnybos veiklos 

kokybės įsivertinimas 

atliktas iki 2019 m. 

vasario 1 d. 

Tarnybos veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

atliktas ir 

pateiktas NŠA, 

veiklos išorinis 

vertinimas 

numatytas 2020 

m. IV ketv. (NŠA 

direktoriaus įsak. 

Nr.VK-181). 

  

1.4. Užtikrinti 

nuoseklų 

neformaliojo 

suaugusių švietimo 

proceso 

organizavimą rajone. 

•  Sėkmingai 

organizuoti švietimo 

įstaigų bendruomenių 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

plėtojant profesinei 

veiklai reikalingas 

kompetencijas 

• Suaugusiems 

asmenims suteikti 

praktines  galimybes 

• Paruoštos bei 

įgyvendintos ilgalaikės 

švietimo darbuotojų 

profesinio tobulėjimo 

programos (ne mažiau 

kaip 4 įstaigoms).   

• Parengta ir pradėta 

įgyvendinti  TAU 2019-

2021 metų mokymosi 

programa. 

 

• Patenkintas 

švietimo įstaigų 

bendruomenių KT 

poreikis, 

paruoštos 

ilgalaikės KT 

programos – 

„Žiburio“ ir 

Jiezno 

gimnazijoms, 

Balbieriškio ir 

Skriaudžių pagr. 
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mokytis visą 

gyvenimą. 

m-kloms, 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms 

• Pradėta 

įgyvendinti  TAU 

2019-2021 metų 

mokymosi 

programa  

„Sveika 

gyvensena ir 

dvasinis 

tobulėjimas“. 

 

1.5.    
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. LL3 stažuočių organizavimas šešių 

savivaldybių komandoms. 

Prienų rajono ugdymo įstaigų patirties 

pristatymas ir  veiklos  viešinimas. 

3.2. Dalyvavau darbo grupėje rengiant projektą 

„Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas Prienų 

mieste telkiant mokyklų bendruomenes ugdymo 

turiniui atnaujinti“. 

Patobulintos projektų rašymo 

kompetencijos, išanalizuoti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai. 

3.3. Dalyvavau  Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos valdybos veikloje (LR 

ŠMSM pasitarimuose dėl pedagogų KT bei 

bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis, 

darbo grupėse dėl naujų dokumentų parengimo). 
 

Valdyti informaciją apie pedagogų 

profesinio tobulėjimo pokyčius, naujus 

dokumentus. 

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Patobulintos kompetencijos 

6.1. Vadybos ir strateginio mąstymo (dalyvavau mokymuose bei tobulinau kompetencijas 

savišvietos būdu) 

6.2. Gebėjimo komunikuoti anglų kalba (savišvieta, praktinė veikla)  

6.3. 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo kompetencija 

7.2. Gebėjimo komunikuoti anglų kalba 

7.3. 
 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

10. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

10.1   

10.2   

10.3   

10.4   

10.5   

 

11. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 
 


