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I. BENDROJI INFORMACIJA  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) – J. Brundzos g. 12A, 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 – teikti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) pedagoginę psichologinę, informacinę, konsultacinę, 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą. 

Tarnybos 2019 m veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Prienų švietimo pagalbos tarnybos strateginiu planu 2019–2021 

m., Tarnybos nuostatais, veiklos įsivertinimo ir išorinio  vertinimo išvadomis, kitais dokumentais, reglamentuojančiais švietimo pagalbos teikimą, 

tarnybos darbuotojų įžvalgomis bei susitarimais. Rengiant planą vadovautasi Prienų rajono savivaldybės vizija – Prienų rajonas  – saugus, patrauklus, 

novatoriškas, atviras kiekvienam žmogui ir verslui.  Planas rengiamas metams ir koreguojamas  atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius. 

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). 

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.). 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas 

 

Tarnybos  Veiklos plane 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 įgyvendinamas.  

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


Mokiniams organizuota 18 dalykinių olimpiadų, jose dalyvavo 526 mokiniai, komisijų darbe dalyvavo 158 mokytojai, užduotis rengė 28 

mokytojai. Įvykdyta 46 konkursai, šventės, parodos, varžybos, kuriose dalyvavo apie 2435 mokiniai, konkursų ir varžybų vertinimo komisijose dalyvavo 

136 mokytojai, mokinius ruošė 552 pedagogai. Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikų įvertinimų – 120, ikimokyklinio amžiaus  vaikų 

vertinimų,  atliktų DISC metodika – 10,  paruošta specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo pažymų – 123, paruošta pažymų dėl egzaminų 

pritaikymo – 23. Teikta socialinė pedagoginė pagalba – 154 konsultacijos (823 klientai), psichologinė pagalba – 174 konsultacijos (70 klientų). 

konsultacijos/susitikimai – 154 (klientų skaičius 823). Teikta metodinė pagalba mokyklų komandoms, konsultacijos specialistams. 

Vykdant pagrindines Tarnybos funkcijas 2018 metais buvo sutelktas dėmesys pedagogų profesiniam tobulėjimui suvokiant jį kaip ilgalaikį ir 

tęstinį procesą. Parengtos 8 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos. Organizuoti 62 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose 1953 pedagogai 

įgijo žinių ir praktinių gebėjimų ugdymo proceso tobulinimui, plėtojo profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimo renginius 

pagal mokytojų pageidavimus daugiausiai vedė mokytojai praktikai. Surengti kvalifikacijos tobulinimo renginiai ne tik pedagogams, bet ir mokyklų 

bendruomenėms, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams.   

Konsultuojantis su mokyklų vadovų komandomis rengiamos mokyklų bendruomenių kvalifikacijos tobulinimo programos. Rajono švietimo 

įstaigų bendruomenių kvalifikacijos tobulinimo poreikis patenkintas pagal mokyklų vadovų pageidavimus,  orientuojamasi į ilgesnės trukmės seminarus, 

užtikrinant tęstinį kompetencijų tobulinimą. Grįžtamąją informaciją apie renginių kokybę renkame raštu (užpildant anketas) bei neformaliuoju būdu. 

Sustiprintas dėmesys metodinės veiklos koordinavimui rajone. Priimtas metodinės veiklos ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 

2018/2019 bei 2019/2020 mokslo metams – mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas. Pagal atnaujintus nuostatus organizuota metodinių darbų 

paroda  „Mokinio asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“, konferencija „Skaitymo strategijos.  Taikome pamokose? Matuojame pokyčius? 

Vertiname pažangą?“ 

Psichologinių konsultacijų problematika rodo medicininės psichiatrinės pagalbos poreikį. Išlaikome 0,5 et. vaikų ir paauglių psichiatro 

užtikrindami psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą mūsų rajone. 

Organizuojant tarnybos veiklą, susijusią su vaikų vertinimu, inicijuotos tarnybos darbuotojų metodinės dienos mokyklose. Stakliškių bei Veiverių 

T. Žilinsko gimnazijose, Balbieriškio bei Šilavoto pagrindinėse mokyklose su vadovų komanda 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. Rūpinantis Tarnybos  įvaizdžiu  puoselėjame vidinę 

įstaigos kultūrą, vadovautis sutartomis vertybėmis.  Svetainėje talpinama naujausia informacija, ji nuolat atnaujinama, suteikiant svetainės lankytojams 

kuo daugiau jiems naudingos informacijos. 



Koordinuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą rajone sėkmingai veikia Prienų rajono Trečiojo amžiaus universitetas. Senjorams 

organizuota 15 paskaitų, 3 edukacinės išvykos, pėsčiųjų žygis, Naujų mokslo metų atidarymo šventė, kompiuterinio raštingumo kursai (lankė 26 

dalyviai). Šiuo metu turime 160 aktyvių lankytojų, išrinkta iniciatyvi ir aktyvi taryba.  

 

Tarnybos ryšių plėtojimas, projektų įgyvendinimas 

 

Tarnyba sėkmingai bendradarbiauja su rajono švietimo ir kultūros bei kitomis biudžetinėmis įstaigomis. Kartu su Prienų r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru vykdoma Ankstyvosios intervencijos programa siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo. Tikslingai bendradarbiaujama su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru organizuojant Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų 

užsiėmimus. Buriama savanorių bendruomenė veiklai su senjorais. Glaudūs ryšiai su artimiausiais kolegomis iš Marijampolės, Lazdijų, Kaišiadorių, 

Kauno švietimo pagalbos įstaigų – dalijamasi patirtimi organizuojant kvalifikacijos tobulinimą, specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos 

teikimą, metodinę veiklą bei renginių organizavimą. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centru, 

susitikime aptartos bendradarbiavimo galimybės su Pedagogų rengimo centrais Kaune ir Vilniuje. Pasibaigus tarptautiniam projektui „Pilietinės 

lyderystės ugdymas mokykloje“ palaikomi ryšiai su Italijos  St. Thomas’s tarptautine mokykla bei Norvegijos nevyriausybine organizacija NiTiN, savo 

tarnybos duomenis esame pateikę ŠMPF partnerystės bankui. 

Įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 

II“, Tarnyba, kaip projekto partneris, užtikrina projekto veiklos „Psichologinės pagalbos teikimas“ Prienų rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą. 

Pradėtos psichologinės pagalbos teikimo paslaugos visoms rajono ugdymo įstaigoms  - paskaitos (mokytojams, darželių auklėtojams, tėvams), klasės valandėlės 

(mokiniams), socialinių emocinių kompetencijų ugdymo grupės ( mokytojams, auklėtojams). Dalyvaujant darbo grupėje pradėtas rengti projektas pagal 

priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. 

 

Veiklos įsivertinimo organizavimas bei rezultatų panaudojimas 

 

Tarnyba atlieka vidinį savo veiklos tyrimą pagal aktualias sritis siekiant institucijos veiklos tobulinimo įsivertinimą.  Paaiškėjo tobulintinos tarnybos 

veiklos  sritys - nepakankamas ryšys su ugdymo įstaigomis, neišnaudotos duomenų panaudojimo galimybės mokytojo profesiniam augimui, neformalaus 

suaugusiųjų švietimo prieinamumo didinimas. Todėl pradėtas tarnybos komandos bei mokyklos vadovų nuoseklus bendradarbiavimas, parengtos ir AIKOS 

sistemoje registruotos  8 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, toliau analizuojami mokyklų duomenys. Atliktos  gilesnės išvados tiriant 

bendruomenės poreikį, atsižvelgiant į konkrečias mokyklos reikmes. 



Prienų r. savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr.T3-167 patvirtintas Prienų r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi veiksmų planas  2018–2020 m.   

 

Lyderystė tobulinant Prienų rajono švietimo sistemą 

 

           Organizuotos stažuotės šešioms respublikos savivaldybėms, dalyvaujančioms projekte „Lyderių laikas 3“,  pristatant mūsų rajono mokyklų gerąją 

lyderystės patirtį. Koordinuojant metodinę veiklą, inicijuojamas prioritetų iškėlimas, rengiamos metodinių darbų parodos bei tradicinės konferencijos. Rodomos 

iniciatyvos analizuojant bei planuojant mokyklų bendruomenių profesinio tobulėjimo veiklas. Rengiami, administruojami, įgyvendinami projektai.. 

 

Veiklos kokybės kultūros formavimas stiprinant darbuotojų lyderystę 

 

Stiprinant darbuotojų lyderystę visiems bendruomenės nariams sudaromos palankios sąlygos siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas. Skatinama ir palaikoma 

kiekvieno darbuotojo asmeninė iniciatyva. Metinio pokalbio metu aptariama kokią tai turėjo įtaką įstaigos veiklos kokybei. Diegiamos pasidalintosios lyderystės 

nuostatos. Darbuotojai noriau prisiima atsakomybę, dažniau patys įsipareigoja savo asmenine iniciatyva. Veiklos ataskaitų rengimas bei metiniai pokalbiai 

duoda teigiamų rezultatų.  

Tarnyboje palaikoma renginių aptarimo kultūra, teikiamas grįžtamasis ryšys, analizuojama vykusių renginių kokybė, kalbama apie tobulėjimo 

galimybes, apibendrinamos išvados. Gauta informacija yra naudojama renginių organizavimo kokybei gerinti, pagal poreikį gali būti koreguojamas 

kvalifikacijos tobulinimo  programos turinys, nuostatai. Formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą nepaprastai svarbi vadovo ir visos komandos veikla – susitarimai 

ir atsakomybė. Tarnybos kultūra grindžiama teigiama Tarnybos kolektyvo socialine atmosfera, kuri formuojama per bendrus darbuotojų pasitarimus, renginių 

aptarimus, veiklų planavimo posėdžius, išvykas, renginius rajono mokytojams. Asmeninės darbuotojų iniciatyvos skatinamos ir palaikomos, išsiaiškinami 

poreikiai   ir galimybės,  personalo komunikavimo įgūdžiai nuolat tobulinami. Darbuotojai skatinami mokytis, skaityti pedagoginius, metodinius leidinius, 

studijuoti dokumentus, tobulinti savo profesines kompetencijas. Sprendžiant specialiųjų poreikių  mokinių ugdymą, jų auklėjimą svarbus bendradarbiavimas 

su  Vaikų teisių apsaugos skyriumi,  Socialinių paslaugų centru, Psichikos sveikatos centru, Prienų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru. 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. 

 

Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas 

 



Finansavimo šaltiniai Lėšos (Eur) 2018 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 119 400,00 

Krepšelio lėšos 37000,00 

Biudžetinės įstaigos pajamos 16247,00 

Projektų ir kitos lėšos (Europos sąjungos, valstybės biudžeto, 2%) 12142,00 

  

Apibendrinant galima teigti, kad 2018 m. Tarnybos veiklos planas įgyvendintas gerai. Įsivertinimo rezultatai bus pristatyti Tarnybos darbuotojų 

susirinkime 2019 m. sausio mėnesį. Planuojant Tarnybos veiklą 2019 metams vadovautis 2019–2020 m. Tarnybos strateginiu tikslu ir prioritetais.  

 

III. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Rengiant 2019 metų Tarnybos metinį veiklos planą atsižvelgta į Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo strategijos 

2013–2022 nuostatas, Prienų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį planą, Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2019–2021 metų strateginį planą, 

Tarnybos nuostatus. 

Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams strateginis prioritetas: 

●  Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra (kodas 2);  

Prienų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano strateginis tikslas: 

●  Kurti efektyvią švietimo sistemą, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens poreikius (kodas 2.2.); 

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2019 m. veiklos tikslai: 

● Užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą; 

● Organizuoti, stebėti ir tobulinti bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą; 



● Siekti pozityvios kokybės kultūros kaitos taikant švietimo paslaugų kokybės Prienų rajono savivaldybėje gerinimo modelį; 

Tarnybos strateginio plano 2019–2021 m. tikslas:  

● Užtikrinti paslaugų kokybišką teikimą. 

Tarnybos metinio veiklos plano prioritetinės veiklos kryptys: 

Sudaryti galimybes švietimo ir kitų sričių darbuotojams plėtoti bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

Didinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos prieinamumą ir kokybę.  

Užtikrinti suaugusiųjų asmenų socialinės įtraukties ir asmeninio tobulėjimo strategijos įgyvendinimą. 

 

Tarnybos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

 

I TIKSLAS.  Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, įgyvendinant ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas ir skatinti gerosios patirties 

sklaidą, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos 2018–2019 ir 2019–2020 m. m. prioritetu: „Mokėjimo 

mokytis kompetencijos stiprinimas“. 

1.1. Tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo veiklą, siekiant inicijuoti ir diegti veiksmingesnes kvalifikacijos tobulinimo formas. 

1.2. Koordinuoti mokytojų metodinę veiklą ir skatinti pedagogines inovacijas, įgyvendinant Prienų rajono švietimo bendruomenės metodinės veiklos 

strategiją 2018–2021 m.  

1.3. Skatinti pedagogus su kolegomis ir socialiniais partneriais dalintis patirtimi apie pokyčius mokymo/si praktikoje. 

 

II TIKSLAS. Sudaryti sąlygas mokinių savirealizacijai ir saviraiškai. 

2.1. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra. 

2.2. Skatinti gabius mokinius. 

 

III TIKSLAS. Stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, 

psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams ir tėvams (globėjams). 

3.1. Užtikrinti savalaikes pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas. 

3.2. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, siekiant vaiko pažangos. 

3.3. Teikti pagalbą, įgyvendinant prevencines programas ugdymo įstaigose. 

3.4. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant vaiko ir šeimos gerovės. 



 

IV TIKSLAS. Plėtoti neformalaus suaugusiųjų švietimo kokybiškų paslaugų prieinamumą Prienų rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į 

visuomenės poreikius. 

4.1. Organizuoti Prienų rajono Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

4.2. Bendradarbiauti su kitomis neformalų suaugusiųjų švietimą vykdančiomis institucijomis, sprendžiant NSŠ problemas bei įgyvendinant projektus.  

4.3. Viešinti aktualią informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

 

V TIKSLAS.  Užtikrinti paslaugų kokybę didinant darbuotojų profesionalumą ir turtinant materialinę bazę. 

5.1. Kryptingai plėtoti Tarnybos darbuotojų profesines kompetencijas. 

5.2. Atnaujinti švietimo pagalbos teikimo priemonių resursus. 

5.3. Telkti tarnybos darbuotojus planingam veiklos vykdymui.  

5.4. Užtikrinti rajono ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija, nemokama literatūra. 

5.5. Vykdyti įstaigos viešinimo veiklų funkciją. 

 

IV. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

I TIKSLAS.  Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, įgyvendinant ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas ir skatinti gerosios 

patirties sklaidą. 

 

Uždaviniai Priemonės Uždavinio sėkmės 

kriterijai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi 

vykdytojai 

1.1. Tobulinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

organizavimo veiklą, 

siekiant inicijuoti ir 

diegti 

veiksmingesnes 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

poreikio tyrimas 

ir analizė 

Nustatyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai. 

Vadovaujantis jais 

organizuojami 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai.  

2019 m. sausio 

mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 



kvalifikacijos 

tobulinimo formas 

Duomenimis 

grįstų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtos ir 

įgyvendintos  

programos, skirtos 

mokyklų 

bendruomenėms,  

mokytojų 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymui,  

asmeninių 

kompetencijų 

tobulinimui. 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Mokinio 

krepšelio lėšos,  

Biudžetinės įstaigos 

pajamos 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių kokybės 

vertinimas 

Apibendrinta ir 

įvertinta grįžtamoji 

informacija apie 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius. Gauti 

rezultatai naudojami 

tobulinant teikiamas 

kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugas 

 

 

Po kiekvieno 

KT renginio. 

Apibendrinta 

informacija 

2019 m. 

gruodžio mėn.  

Žmogiškieji ištekliai 

Biudžetinės įstaigos 

pajamos 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

Stažuočių 

organizavimas, 

siekiant skleisti 

gerąją patirtį  

Organizuotos 6 

stažuotės kitų 

savivaldybių 

pedagogams, 

2019 m. kovo - 

lapkričio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, projektinės 

lėšos 

D. Stankevičienė 

O. Radzvilavičienė 



pasidalinta gerąja 

patirtimi 

Rengti projektų  

paraiškas ir teikti 

šalies ir 

tarptautiniams 

fondams 

Parengtas 

Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimo projektas 

Europos socialinių 

fondų agentūrai ir 

gautas finansavimas 

2019 m. sausio 

mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D. Stankevičienė 

Metodininkai 

1.2. Koordinuoti 

mokytojų metodinę 

veiklą ir skatinti 

pedagogines 

inovacijas, 

įgyvendinant Prienų 

rajono švietimo 

bendruomenės 

metodinės veiklos 

strategiją 2018–2021 

m.  

 

Mokytojų 

metodinių būrelių 

veiklos, 

skatinančios 

švietimo 

pokyčius 

koordinavimas 

Kryptingai 

organizuoti 

mokytojų metodinių 

būrelių, Mokyklų 

metodinės tarybos 

pasitarimai 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

Atnaujinti Prienų 

rajono 

savivaldybės 

mokytojų, 

švietimo pagalbą 

teikiančių 

specialistų ir 

mokyklų 

bibliotekininkų  

metodinės veiklos 

nuostatus 

Patvirtinti Prienų 

rajono savivaldybės 

mokytojų, švietimo 

pagalbą teikiančių 

specialistų ir 

mokyklų 

bibliotekininkų  

metodinės veiklos 

nuostatai 

Iki 2019 m. 

lapkričio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 



Patirties sklaidos 

renginių, 

skatinančių 

inovacijas ir 

lyderystę, 

vykdymas 

Organizuotos 

metodinių būrelių  

metodinės dienos, 

metodinės išvykos, 

apskritojo stalo 

diskusijos, 

konsultacijos, 

konferencijos 

metodinių darbų 

parodos ir kt. 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Biudžetinės 

įstaigos pajamos 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

Atvirų 

pamokų/veiklų 

organizavimas 

švietimo 

įstaigose 

Sudarytos galimybės 

tobulėti stebint ir 

aptariant atviras 

pamokas/veiklas 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

1.3. Skatinti 

pedagogus su 

kolegomis ir 

socialiniais 

partneriais 

dalintis patirtimi apie 

pokyčius mokymo/si 

praktikoje 

Tarpinstitucinio, 

kolegialaus 

bendradarbiavimo 

renginių 

organizavimas 

Suorganizuota 

praktinė 

konferencija, 

konsultacijos 

mokyklose, 

metodinės dienos, 

kolegialūs 

susitikimai 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

 

II TIKSLAS. Sudaryti sąlygas mokinių savirealizacijai bei saviraiškai. 

 

Uždaviniai Priemonės Uždavinio 

sėkmės kriterijai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

Atsakingi vykdytojai 



ištekliai 

2.1. Skatinti mokinius 

domėtis mokslu, menu, 

kultūra  

 

Atnaujinti 

Renginių Prienų 

rajono vaikams 

ir mokiniams 

organizavimo ir 

vykdymo 

tvarkos aprašą.  

Patvirtintas 

Renginių Prienų 

rajono vaikams ir 

mokiniams 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas 

Iki 2019 m. 

lapkričio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Damijonaitytė 

O. Radzvilavičienė 

Parengti 

renginių, 

organizuojamų 

Prienų rajono 

mokyklų 

mokiniams ir 

mokytojams 

planą 

Parengtas planas, 

užtikrinantis 

nuoseklų renginių 

organizavimą 

Iki 2019 m. spalio 

15 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Damijonaitytė 

O. Radzvilavičienė 

Organizuoti 

mokinių 

olimpiadas ir 

konkursus pagal 

sudarytą 

renginių planą 

Organizuoti ne 

mažiau kaip 90 

proc. renginių 

pagal parengtą 

planą 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Damijonaitytė 

O. Radzvilavičienė 

Koordinuoti 

mokinių ir juos 

lydinčių 

mokytojų 

vykimą 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

Olimpiadų, 

konkursų 

rajoninių etapų 

nugalėtojai 

dalyvauja 

renginių 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

D. Damijonaitytė 

O. Radzvilavičienė 



renginių 

regioninius, 

šalies etapus 

regioniniuose, 

šalies etapuose 

užtikrinimo 

programos lėšos 

2.2. Skatinti gabius 

mokinius  

Organizuoti 

mokinių – 

rajoninių įvairių 

dalykų 

olimpiadų, 

konkursų ir 

varžybų 

nugalėtojų 

šventę 

„Pasidžiaukime 

kartu“ 

Apdovanoti gabūs 

mokiniai 

2019 m. gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Gabių ir 

talentingų vaikų 

rėmimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 

D. Damijonaitytė 

O. Radzvilavičienė 

 

III TIKSLAS. Stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį 

atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams ir tėvams (globėjams).  

 

Uždaviniai Priemonės Uždavinio 

sėkmės 

kriterijai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi vykdytojai 

3.1. Užtikrinti 

savalaikes pedagoginio 

psichologinio 

įvertinimo ir 

konsultavimo 

paslaugas. 

Kompleksinio 

(pedagoginio 

psichologinio) 

mokinio(vaiko) 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

Atlikti 

pirminiai/pakart

otiniai mokinių 

vertinimai, 

parengtos 

vertinimo 

pažymos bei 

rekomendacijos 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė 

D. D. Gasparavičiūtė 

J. Matviekaitė 



įvertinimo 

organizavimas, 

išvadų ir 

rekomendacijų 

ugdymui 

rengimas, 

pristatymas 

vaiko tėvams/ 

globėjams 

ir aptartos su 

tėvais/globėjais. 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistų 

(psichologo, 

logopedo, 

specialiojo 

pedagogo, 

socialinio 

pedagogo) bei 

vaikų ir 

paauglių 

psichiatrės 

pagalbos 

teikimas ir 

konsultavimas.  

Atsižvelgiant į 

klientų poreikį 

organizuotos  

individualios 

konsultacijos ir 

pratybos 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

D. Stankevičienė 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė 

D. D. Gasparavičiūtė 

J. Matviekaitė 

3.2. Plėtoti mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

profesines 

kompetencijas, 

siekiant vaiko pažangos 

Sudėtingų 

atvejų aptarimas 

su ugdymo 

įstaigų VGK 

nariais ir 

mokytojais. 

Inicijuoti ir 

organizuoti 

sudėtingų 

ugdymo(si) ir 

mokymo(si) 

atvejų aptarimus 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

D. Stankevičienė 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė 

D. D. Gasparavičiūtė 



Paskaitos, 

pranešimai, 

diskusijos, 

mokymai ir 

seminarai 

ugdymo įstaigų 

pedagogams bei 

ugdytinių 

tėvams 

prevenciniais 

klausimais 

Pagerės 

mokytojų bei 

tėvų 

psichologinės ir 

pedagoginės 

žinios, ugdymo 

ir auklėjimo 

kompetencijos 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Biudžetinės 

įstaigos pajamos 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė 

D. D. Gasparavičiūtė 

J. Matviekaitė 

3.3. Teikti pagalbą, 

įgyvendinant 

prevencines programas 

ugdymo įstaigose 

Ankstyvosios 

intervencijos 

programos 

įgyvendinimas 

Bendradarbiauja

nt su Prienų 

VSB 

įgyvendinama 

programa 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

E. Padelskienė 

D. D. Gasparavičiūtė 

Mokyklų 

konsultavimas, 

įgyvendinant 

patyčių 

prevencines 

programas 

Teikiama 

konsultacinė 

pagalba  

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

D. D. Gasparavičiūtė 

Dalyvavimas 

nacionaliniuose 

projektuose 

partnerių statusu 

Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

centro projekto 

,,Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas II“ metu 

2019 m. sausio–

rugpjūčio mėn. 
Žmogiškieji 

ištekliai, projekto 

lėšos 

D. Stankevičienė 

G. Džiaugienė 



organizuoti 

mokymai ir 

konsultacijos 

ugdymo 

įstaigose 

3.4. Stiprinti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, 

siekiant vaiko ir 

šeimos gerovės 

Dalyvavimas 

rajono 

savivaldybės 

Vaiko gerovės 

komisijos 

veikloje 

Pagal poreikį 

dalyvauta 

komisijos 

posėdžiuose, 

pateikta reikalinga 

informacija apie 

suteiktą švietimo 

pagalbą ir kt. 

klausimais 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. D. Gasparavičiūtė 

Bendradarbiavi

mas su šalies ir 

savivaldybių 

institucijomis, 

teikiančiomis 

specialią 

pedagoginę ir 

psichologinę 

pagalbą 

Dalyvauja  

susitikimuose su 

institucijomis, 

suinteresuotomis 

vaiko gerovės 

klausimais 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

D. Stankevičienė 

G. Džiaugienė 



Mobilios 

švietimo 

pagalbos 

teikimas 

Pagal poreikį 

organizuotos 

savalaikės ir 

kompleksinės 

švietimo 

pagalbos 

teikimas 

ugdymo 

įstaigose  

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos  

D. Stankevičienė 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė 

D. D. Gasparavičiūtė 

 

IV TIKSLAS. Plėtoti neformalaus suaugusiųjų švietimo kokybiškų paslaugų prieinamumą Prienų rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į visuomenės 

poreikius. 

 

Uždaviniai Priemonės Uždavinio 

sėkmės kriterijai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi vykdytojai 

4.1. Organizuoti  Prienų 

rajono Trečiojo 

amžiaus universiteto 

veiklą 

 „Sveikos 

gyvensenos, 

dvasinio 

tobulėjimo  ir 

saviraiškos“  

programos 

suaugusiems 

įgyvendinimas 

Organizuoti ne 

mažiau kaip 2 

TAU užsiėmimai 

per mėnesį 

2019 m. sausio–

birželio mėn.; 

spalio–gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 



Prienų rajono 

TAU dalyvių 

iniciatyvų ir 

savanorystės 

skatinimas 

Išrinkta TAU 

taryba, 

suplanuotos 

iniciatyvos 

2019 m. rugsėjo–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

4.2. Bendradarbiauti su 

kitomis neformalų 

suaugusiųjų švietimą 

vykdančiomis 

institucijomis, 

sprendžiant NSŠ 

problemas bei 

įgyvendinant projektus 

 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

organizatorių 

telkimas 

bendroms 

veikloms 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

2018–2020 metų 

veiksmų plano 

įgyvendinimas 

2019 m. sausio - 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D.Stankevičienė 

Suaugusiųjų 

mokymosi 

savaitės 

renginių 

organizavimas 

Organizuoti 

Suaugusiųjų 

mokymosi 

savaitės 

renginiai 

 

2019 m. lapkričio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 



4.3. Rengti ir 

įgyvendinti projektus 

Parengti 

paraišką 

„Erasmus+ “ 

programos 

Suaugusiųjų 

švietimo 

mobilumo 

mokymosi 

tikslais projektui 

Parengta paraiška 2019 m. gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

4.4. Viešinti aktualią 

informaciją apie 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą  

Informacijos 

sklaida, 

viešinimas 

įstaigos 

tinklapyje 

Parengta ir 

publikuojama 

informacija 

Tarnybos 

interneto 

svetainėje, 

Facebook 

puslapyje, 

rajoninėje bei 

šalies 

žiniasklaidoje 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

Tarnybos darbuotojai 

 

V TIKSLAS.  Užtikrinti paslaugų kokybę didinant darbuotojų profesionalumą ir turtinant materialinę bazę. 

 

  

Uždaviniai Priemonės Uždavinio 

sėkmės kriterijai 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi vykdytojai 



5.1. Kryptingai plėtoti 

Tarnybos darbuotojų 

profesines 

kompetencijas 

Dalyvavimas 

specializuotuose 

mokymuose 

specialistams, 

kituose KT 

renginiuose, 

savišvieta 

Tarnybos 

darbuotojai pagal 

poreikį patobulino  

profesines 

kompetencijas   

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 

Tarnybos darbuotojai 

Gerosios 

patirties sklaida 

ir perėmimas 

Tarnybos 

darbuotojų 

dalijimasis gerąja 

patirtimi 

(pranešimai, 

informacija 

svetainėje ir kt), 

vizitai į kitas 

švietimo įstaigas 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tarnybos darbuotojai 

 

5.2. Atnaujinti švietimo 

pagalbos teikimo 

priemonių resursus 

IT bazės 

atnaujinimas 

 

Atnaujintos  

personalo 

kompiuterizuotos 

darbo vietos  

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

 

Ugdymo kokybės 

ir mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos, 

Biudžetinės 

įstaigos pajamos 

D. Stankevičienė 

Metodinių 

priemonių 

darbui su SUP 

mokiniais 

įsigijimas 

Efektyvesnis 

specialiosios 

pedagoginės ir 

psichologinės 

pagalbos teikimas 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

 

Ugdymo kokybės 

ir mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 



5.3. Telkti tarnybos 

darbuotojus kryptingam 

veiklos vykdymui 

2018 metų 

darbuotojų 

veiklos 

įsivertinimas, 

metiniai 

pokalbiai 

Atliktas savo 

veiklų kokybinis 

ir kiekybinis 

įsivertinimas leis 

geriau planuoti 

veiklas kitiems 

metams 

Iki 2019 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

Tarnybos darbuotojai 

Mėnesių veiklos 

planų rengimas 

Suplanuota 

Tarnybos veikla, 

tikslingai ir 

kryptingai 

vykdomos 

įstaigos funkcijos 

Iki kiekvieno 

mėnesio 25 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodininkai, 

specialistai 

 

Prienų švietimo 

pagalbos 

tarnybos 2019-

2021 metų 

strateginio 

veiklos plano 

rengimas 

Tarnybos veikla 

planuojama, 

parengtas 2019-

2021 metų 

strateginis veiklos 

planas 

Iki 2019 m. kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė, 

metodininkai, 

specialistai 

 

5.4. Užtikrinti rajono 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimą mokykline 

dokumentacija, 

nemokama literatūra 

Mokyklinės 

dokumentacijos 

poreikio tyrimas 

Švietimo 

aprūpinimo 

centrui pateikta 

paraiška dėl 

mokyklinės 

dokumentacijos 

užsakymo 

2019 m. spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Damijonaitytė 

Rajono ugdymo 

įstaigų 

Rajono ugdymo 

įstaigos 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

D. Damijonaitytė 



aprūpinimas 

mokykline 

dokumentacija 

ir nemokama 

literatūra 

aprūpintos 

mokykline 

dokumentacija ir 

nemokama 

literatūra 

Ugdymo kokybės 

ir mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

5.5. Vykdyti įstaigos 

viešinimo veiklų 

funkciją 

Tarnybos 

interneto 

svetainės 

administravimas

, informacijos 

talpinimas 

Bendruomenė 

supažindinta su 

Tarnybos 

teikiamomis 

paslaugomis, 

pagalbos gavimo 

galimybėmis, 

švietimo 

naujovėmis ir kt. 

2019 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė,  

T.Mikušauskas, 

pedagoginiai 

darbuotojai 

 

V. 2019 M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

1.  Metodininkai už veiklos plane pavestas veiklas kas mėnesį atsiskaito Tarnybos direktoriui,  iki 2020 m. vasario 1 d. parengia savo 2019 m. veiklos 

ataskaitą. 

2.   Specialistai kas mėnesį atsiskaito Tarnybos direktoriui, iki 2020 m. vasario 1 d. parengia savo 2019 m. veiklos ataskaitą. 

3.   Administratorius ir kompiuterininkas  kas mėnesį atsiskaito Tarnybos direktoriui. 

4.  Buhalteris kas ketvirtį atsiskaito Tarnybos direktoriui.  

 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai kalendorinių metų pabaigoje vykdo Tarnybos veiklos įsivertinimą, nustato pasiektus rodiklius, 

įvertina priežastis, rengia kitų metų veiklos planą. Prienų švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. veiklos planas esant poreikiui papildomas ir koreguojamas. 


