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IzANGA
MOKYKLOS VIZITINE KORTELE

(Trumpa informacija apie mokyklq, mokiniq skaidiaus kaitq, linansavimq, mokiniq pasiekimq rezultatus)

Prienq Svietimo pagalbos tamyba (toliau Tarnyba) - J. Brundzos g. 12 A,LT-59127,

Prienai, tel./faks. (8 3 19 5208 I ) el. p. svietimocentras@prienai.lt;

www. svietimocentras.prienai.lm. lt
Tarnyba isteigta - 2004-07-01.

Tarnybos pagrindin€ paskirtis - Svietimo pagalbos teikimas.

Tarnyba - akredituota institucija iki 2020 geguZes m€n. 7 d. (paZymdjimas AP

Nr.076, i5duotas vadovaujantis 2015-05-08 LR SMM !sak. Nr. ISAK-V-474).

Danut0 Stankevidien€ - Prienq Svietimo pagalbos tamybos direktore, Svietitno

konsultante, kvalifikacijos tobulinimo programq vertinimo eksperte, Svietimo lyderyst€s

konsultante, projekq administratore. Vadybinio darbo staZas 32 metai, iSsilavinimas - KTU,
VDU (edukologijos magistras).

Tarnyboje dirba - metodininkai (2 et.), logopedrs (l et.), specialusis pedagogas (l
et.), psichologas (l et.), socialinis pedagogas (let.), vaikq psichiatras (0,5 et.), adrninistratorius (l
et.), buhalteris - (l et.), kornpiuterininkas - (0,5 et.), valytojas - (l et.).

Pagrindine paskirtis - Svietirno pagalbos istaiga, kurios pagrindine veikla yra teikti

mokiniui, mokytojui irlar mokyklai pedagoging psichologing, informacing, konsultacing,

kvalifikacijos tobulinimo ir kit4 pagalb4.

Specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq Prienq rajono ugdymo !staigose

bnvo: 2016-09-01 - 3 l6 mokiniq , 2016-12-31 - 328 mokiniai, 2017 -09-01 - 3 16 mokiniq, 2018-

09-01 - 309 mokiniai, i3 jq 25 ugdomi ikimokyklinio ugdymo istaigose. 2019 m. - 303

specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys itokiniai, iS jq 33 rtgdomi ikimokyklinio ugdyrno

istaigose. Siais rnokslo metais Prientl rajono ugdymo lstrigose ugdomi 804 kalbdjimo ir kalbos

sutrikimq turintys vaikrri/mokiniai.
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIV MOKINIV

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDINIMAS

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rrz u lt:r ta i

1-rumpai aptariama Svietimo istaigos strateginio plano ir mctinio veiklos plano jg1'vendinimo kyptys ir pateikiami

svariausi rezultatai bei rodikliai, priemon€s mokinirl pasiekimams gerinti bei jq rezultatai)

Tamybos Strateginiame plane bei Veiklos programoje formuluojami tikslai - sudaryti

galimybes Svietimo ir kitq sridiq darbuotojams pletoti bendrEsias ir profesines kompetencijas,

teikti specialiqjq pedagoging psichologing ir socialing pagalbA ugdymo istaigq ugdyiniams, jq

tevams/globejams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams; pasitelkiant

tarpinstitucini bendradarbiavim4, uZtikrinti savalaikg ir kokybiik4 Svietimo pagalb4 mokyklai ir
Seimai; uZtikdnti rajono ugdymo istaigq aprupinimq mokykline dokumentacija, nemokama

literathra - s6kmingai igyvendinti. Surengti kvalifikacijos tobulinimo renginiai ne tik
pedagogams, bet ir mokykhl bendruomendms, kiq biudZetiniq istaigq darbuotojams, taip pat

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

- organizuota 64 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, dalyvavo I635 suaugusieji asmenys,

- organizuota l7 olimpiadq, jose dalyvavo 561 mokinys, uZduotis renge 24 mokytojai,

komisijq darbe dalyvavo 158 mokltojai,
- ivykdyta 39 konkursai, Sventds, parodos, varZybos, knriose dalyvavo apie 2211 mokiniq.

konkursq ir varZybq vertinimo komisijose dalyvavo 124 mokytojai, mokinius nto56 522

pedagogai,

- atlikta kompleksiniq pedagoginiq psichologiniq vaikq lvertinimq - 102, (38 pirminiai ir 64

pakartotiniai). Ivertinta 20 ikimokyklinio amZiaus vaikq ir 82 mokiniai.

- paruo5ta specialiojo ugdymosi ir Svietimo pagalbos skyrimo paZymq - 3l l,
- paruosta pazymq ddl egzaminq pritaikymo - 28,

- teikiama nuolatin6 metodine pagalba mokykloms: konsultacijos (individualios ir grupinds) -

psichologo konsultacijos - 72, specialiojo pedagogo konsultacijos - I 59, logopedo

konsultacijos - 162, socialinio pedagogo - 168. Metodinds dienos mokyklose -4, afvej o

analiziq tamyboj e bei ugdymo lstaigose - 10.

|gyvendinta Prienq rajono Trediojo amZiaus universiteto 2017-2019 mokslo meq Sveikos

g)vensenos, dvasinio tobuldjimo ir saviraiikos programa ( veikloje dalyvavo 160 lankytojq).
2019-2021mokslo metq program4 lanko 200 klausy'tojq, i5rinkta iniciatyvi taryba.

diniai nrai'iu s vei klo s

Metq uzduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatltos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

L 1. Racionaliai
planuoti ir panandoti
finansinius ir
materialinius
Tarnybos iSteklius.

Stebeti ir analizuoti
Tarnybai skirtq le5q
panaudojimE pagal
s4rnatas kiekvien4
ketvirtf.

'farnybai skirtos l65os

naudojamos efektyviai,
neviriijama 2019 m.
patvirtintas asignavimq
Dlanas. Parengtos

Nevirilas
patvirtintas 201 9
m. asignavimq
planas. Pateiktos
2019 m. ketvirdirt



metines biudZeto
vykdymo ataskaitos.
Parengtas Tarnybos 2020
metq biudZeto projektas.

ataskaitos pagal
finansavimo
Saltinius.
Parengtos
metin6s 2019 rn.
biudZeto
vykdymo
ataskaitos.
Suplanuotas ir
pateiktas 2020 m.
Tamybos
biudZeto
proiektas.

L2. Uztikrinti
efektpr4 Tarnybos
funkcijq vykdym4.

Parengti Prienq
Svietimo pagalbos
tarnybos 2019-2021
metq strategini veiklos
plan4.

Tarnybos veikla
planuojama, parengtas
2019-2O21 metq
strateginis veiklos planas.

Parengtas 2019-
2021 me.!'tr

Tarnybos
strateginis veiklos
planas
(patvirtintas
Prienq Svietimo
pagalbos tarnybos
direktoliaus 2019
rn. birZelio men.
l4 d. isakyrnu Nr.
(1.3) VI - 33a

1.3. Inicijuoti
Tarnybos veiklos
kokybes

isivertinimq.

Vadovaujantis
Ins ti ttr c ij ty, vy kd o n i i 4
molqttojtl ir ivietimo
pctgalbq teikianii4
specialisttg
kvalifikacijos
tobulinimq, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos
taisykldmis (LR SMM
2006 m. sausio 23 d.
Nr. fSAK-109)
organizuoti Tarnybos
veiklos kokybds
isivertinim4.

Tarnybos veiklos
kokyb6s isive(inimas
atliktas iki 2019 m.
vasario I d.

Tarnybos veiklos
kokybds

isivertinimas
atliktas ir
pateiktas NSA,
veiklos iSorinis
vertinimas
numatytas 2020
m. IV kerv. (NSA
direktoriaus isak.
Nr.VK-l8l).

1.4. UZtikrinti
nuoseklq
neformaliojo
suaugusirl Svietimo
proceso
organizavimq rajone.

. Sekmingai

organizuoti Svietimo

istaigq bendruomeniq

kvalifikacijos
tobul inimq

pletojant profesinei
veiklai reikalingas
kompetencijas
. Suaugusiems
asmenims suteikti
praktines galirnybes

. Paruo5tos bei

igyvendintos ilgalaikds
Svietir-no darbuotojq
profesinio tobulejimo
programos (ne maZiau
kaip 4 lstaigoms).
. Parengta ir pradeta

igyvendinti TAU 2019-
2021 met4 mokymosi
programa.

. Patenkintas
Svietimo istaigq
bendruomeniq KT
poreikis,
paruoStos

ilgalaikes KT
programos -
,,Zrbuno" lr
Jiezno
gimnazijoms,
BalbieriSkio ir
SkriaudZiu pagr.



mokytis visE
gyvenim4.

m-kloms,
ikimokyklinio
ugdymo istaigoms
. Praddta

igyvendinti TAU
2019-2021 mef.tr
mokymosi
programa

,,Sveika
gywensena ir
dvasinis
tobulejimas".

I .5.

2.

UZduotl s irr vciklos, liurios ne buvo planuotos ir nustatvtos, lte t ivl kdvtos
iklos

U s, ne ivYl(d\ tos ar l\'\'[id ii rl:rlie:r tli'l nurn:tlr lu lizilirt (iei lokiq lrrrr u

UZduotys PrieZasfys. rizikos
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietin-ro istaigos veiklai
3.l. LL3 stazuodirl organizavimas SeSiq

savivaldybiu komandoms.
Prienq rajono ugdymo jstaigrl patirties
pristatymas ir veiklos vieSinimas.

3.2. Dalyvavau darbo grup€je rengiant projektq

,,lkimokyklinio ugdymo kokybes gerinimas Prienq
mieste telkiant mokyklq bendruomenes ugdymo
turiniui atnauj inti".

Patobulintos projektq raSymo
kompetencijos, iSanalizuoti
ikimokyklinio ugdymo istaigq
bendruomeniq kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai.

3.3. Dalyvavau Lietuvos Svietimo centrq
darbuotojq asociacijos valdybos veikloje (LR
SMSM pasitarimuose d6l pedagogq KT bei
bendradarbiavimo su aukStosiomis mokyklomis,
darbo grupese del naujq dokumenttl parengimo).

Valdyi informacijq apie pedagogq
pro lesinio tobulejimo pokydius, naujus
dokumentus.

3.4.

3.5.

Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

4
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III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

6.

t uZduotis

UZduodiq ivykdymo apralymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys lrykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai I
5.2. UZduotys i5 esrnes ilrykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X

5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. Uzduotys nellrykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

Patobulintos os

6.1. Vadybos ir strateginio mqstymo (dalyvavau mokymuose bei tobulinau kompetencijas
savi5vietos btidu)
6.2. Gebeiimo kornunikuoti anglq kalba (saviSvieta, praktin6 veikla)
6.3.

7 .1. es ir bendradarbiavitno kompetenci j

7.2. imo komunikuoti kalba
1 .3.

zi&ra< @ru'
(svielimo istcigos vadovo pareigosl \- tparaias) (vardas ir pavardd) (clata)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

8. lvertininr:ts, jo pagrintlinr:ts ir sillyrnai:

,/tt L. L(/ r tL 'L qv
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

il,ry-&du&Z@ )o.to - o,{',t o
(data)

e L i///29. lvertinimas, jo pagrindimas ir si ymai:
.,r,/s/rl ,),?//-/ / / /1v'r , rhzr, /,. r6,lrn

/o*ial/qlc t r<eza)
GiEi.o isuifriliuinl G, i,
pareigas lgl.vendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinrmas f 1@

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde) (data)
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IV SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

10. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustatltos uZduotys

iwkdytos)
10.1. Racionaliai planuoti ir
panaudoti finansinius ir
materialinius Tamybos iSteklius

Analizuoti istaigai skiriamq
asignavimq vykdym4
kiekvienq ketvirti, esant
poreikiui keiptis i
savivaldybes Taryb4 d6l le5q
perskirstymo

Paskirtos istaigai ldSos
naudoj amos efektyviai,
nevir5ijant paskirtrl 2020 m.
asignavimq

10.2. ltvirtinti asmens duomenq
teisines apsaugos istatymo
nuostatas

UZtikrinti Tamybos
darbuotojq ir klientq teisg i
asmens duomenq apsaug4
bei uZtikrinti aukSt4 asmens
duomenq apsaugos lygi

Parengta, patvirtinta ir
igyvendinta asmens
duomenq teising apsaug4
reglamentuojanti tvarka bei
kiti istatym4 lydintys
dokumentai

I 0.3.Koordinuoti Tamybos
persikelimo i naujas patalpas
procesus.

UZtikrinti kokybiSkas darbo
s4lygas darbuotoj ams ir
paslaugq gavejams

Darbuotoj ams paruoStos
reikalavimus atitinkandios
darbo vietos, paslaugq
gavejams - vertinimo,
mokymo bei mokymosi
erdves (sal6, kabinetai,
kompiuteriq klase, vie5os
erdves)

I 0.4. Formuoti teigiam4
visuomends po2i[ri I skirtingq
ugdymosi poreikiq turindius
vaikus.

Padidejgs visuomends
s4moningumo lygis, tevq
supratingumas del vaikq
mokymosi ir elgesio
sunkumq. Glaudesnis
bendradarbiavimas su
ugdymo istaigq
bendruomendmis
konsultuoj ant, teikiant
Tamybos Svietimo pagalbos
specialistu pagalba.

Parengtas straipsnis
spaudoje. Tamybos
specialistq komandos
konsultacijos ugdymo

istaigose (ne maZiau kaip
trys).

10.5. lglwendinant LR Svietimo

istatymo nuostatas pletoti
ugdymo istaigq bendruomeniq
socialines emocines
kompetencijas

Padeti mokyojams ir
mokiniams igyti ir
sdkmingai naudoti
socialinius ir emocinius
gebej imus uZtikrinant sekmQ

mokykloje ir gyvenime.

Parengta ilgalaike (40 akad.
val.) Socialiniq emociniq
kompetencijq ugdymo
programa ugdymo istaigq
bendruomenems.
Organizuota savanoriSka
asmeninio tobulejimo
mokymosi grupe.
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11. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neirykdytos(aptinkybds, kurios gali
tur0ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

suderinus su ivietinro

Pdsnq ralom savtualdybds meras

Alvydas Valcekauskas ru!:A'+/
(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Susipaiinau

(vardas ir pavardd) (data)

/do-or- j1
(d"t")(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (parasas) (vardas ir pavard€)

11.1.

|.2.
11.3.


