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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 2018 m veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Prienų švietimo centro strateginiu planu 2016–2018 m., Prienų 

pedagoginės psichologinės tarnybos strateginiu planu 2016–2018 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 –  metodininkės (2 et.), logopedas (1 et.), specialusis pedagogas (1 et.), psichologas (1 et.), socialinis pedagogas (1et.), 

neurologas (0,3 et.), vaikų psichiatras (0,2 et.), 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 Tarnybos“ 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.  

Pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) pedagoginę psichologinę, 

informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą. 

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


II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

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. 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 buvo teikiama informacija 

ugdymo įstaigoms. Organizuoti švietimo pagalbos gavėjų sąrašų aptarimai su švietimo įstaigų pavaduotojais ir specialistais. 

Vienas iš tarnybos tikslų buvo – gilinti mokinių dalykines žinias, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi 

motyvaciją, mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą. Todėl daug dėmesio buvo skirta 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, kalbama apie tobulėjimo galimybes, daromos išvadas. Gauta informacija yra naudojama renginių organizavimo kokybei gerinti, pagal 

poreikį koreguojamos KT programos turinys. Parengtas renginių, organizuojamų Prienų rajono mokyklų mokiniams ir mokytojams 2017–2018 mokslo 

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


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. Organizuotas regioninis meninio skaitymo 

konkursas, gauta padėka.  

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 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, paskatinti 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 

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


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 

 

Grįžtamoji informacija renkama ir iš klientų, ir iš lektorių. Atliekami tyrimai. Grįžtamoji informacija apie organizuojamų seminarų kokybę 

renkama iš dalyvių anketinės apklausos būdu. Seminarų, mokymų, kursų dalyviai vertino, kaip švietimo pagalbos tarnyba atliepia jų poreikius. Dauguma 

dalyvių kvalifikacijos seminarus vertina gerai ir labai gerai. Seminarai jiems labai reikšmingi, gautas žinias pritaikys savo praktiniame darbe. Lektorių 

kompetenciją dalyviai vertina taip pat labai gerai. Švietimo veiklą mokytojai vertina gerai ir labai gerai. Jiems sudaromos tinkamos sąlygos tobulinti 

savo kvalifikaciją. Svarstome klausimą kiek ši informacija yra tikrai patikima. Labiau remiamės informacija, gauta metodinių būrelių pasitarimų metu, 

kuomet neformaliai diskutuojama apie galimybes kvalifikacijos tobulinimo renginių metu įgytas žinias panaudoti praktiniame darbe ugdymo procesui 

tobulinti. Patikimas grįžtamasis ryšys yra gaunamas iš mokyklų vadovų komandų. Tai labai priklauso ir nuo mokyklos susitarimų, kaip informacija apie 

kvalifikacijos tobulinimo renginius bus pristatyta mokykloje, kokie dokumentai reglamentuoja šiuos susitarimus (įsipareigojimus).  

Užtikrinant kokybiškesnį kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą, Tarnyba pradėjo naudotis elektronine renginių registravimo(si) 

sistema www.semiplius.lt, veikiančia 20 šalies Centrų. Sistema leidžia dalyviams koreguoti registravimosi duomenis, Tarnybos darbuotojai gali gauti  

statistinę renginių informaciją. 



Metodinės veiklos koordinavimas rajone yra viena iš tarnybos funkcijų. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Prienų švietimo pagalbos tarnyba koordinuoja 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. Dažnai metodinių būrelių pasitarimuose dalyvavo mokytojai 

ir iš kitų kaimyninių rajonų: Birštono, Kaišiadorių, Alytaus, Marijampolės bei Kauno. Siekiant metodinės veiklos veiksmingumo glaudžiai 

bendradarbiavome su Savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Skyriaus vedėjas ir vyr. specialistai pagal galimybes dalyvavo pasitarimuose, tuo 

parodydami savo dėmesį ir metodinės veiklos svarbą. Su skyriaus vyr. specialistais strategiškai aptariamas metodinių būrelio pasitarimų turinys, veiklos 

planai, būrelių pirmininkų rinkimai. 

2017 m. prie Tarnybos atidarytas Prienų rajono Trečiojo amžiaus universitetas, kurio klausytojams (apie 140 asmenų) rajono pedagogai skaito 

paskaitas, vedė užsiėmimus, renginius.  

Veiklos įsivertinimo organizavimas bei rezultatų panaudojimas 

Tarnyba atliko 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. Pastebėta, kad labai aktualus bendradarbiavimas yra su darželių administracija, skiriant ypatingą dėmesį šio 

amžiaus vaikų lavinimui.  

Tarnybos ryšių plėtojimas, projektų įgyvendinimas 

Tęsiami ir palaikomi neformalūs ryšiai su šalies ir vietos partneriais: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, leidyklomis „Šviesa“, 

TEV, „Person Premier“, Birštono savivaldybės administracija, Prienų rajono savivaldybės administracija ir ypač Švietimo skyriumi, Prienų kultūros ir 



laisvalaikio centru, Nemuno kilpų regioniniu parku, knygynu „Pegasas“, Lietuvos žurnalistų sąjunga, rajoniniais laikraščiais, naujienų portalais ir 

televizija, Alytaus policijos komisariato Prienų komisariatu, miškų urėdija, seniūnija, Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, VšĮ „Meninė drožyba“, 

Prienų skautų tuntu, Lietuvos šaulių sąjunga, asociacija „Prienų bendruomenė“ ir daugybe kitų. Tęsiame neformalų bendradarbiavimą su Japonijos 

Toyamos prefektūros menų asociacija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis. 

Dalyvaudama partnerystės tinkluose Prienų švietimo pagalbos tarnyba atlieka įvairius vaidmenis. Vienais atvejais Tarnyba yra įvairių projektų, 

kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo ugdymo renginių iniciatorė, organizatorė, partnerė, kitais – skleidžia gerąją patirtį, aprūpina reikalinga 

informacija, suteikia patalpas. Dalyvavimo partnerystės tinkluose dėka Tarnybos darbuotojai įgyja vertingos patirties ir kompetencijų, gerėja renginių 

kokybė, formuojamas Tarnybos teigiamas įvaizdis, kyla prestižas, uždirbamos papildomos lėšos. 

Sprendžiant specialiųjų poreikių mokinių ugdymąsi, jų auklėjimą vyko nuolatinis bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos skyriumi,  

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

Administravome projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“. Projekto partneriai – trys Prienų rajono savivaldybės mokyklos: Prienų 

„Ąžuolo“ progimnazija, Skriaudžių pagrindinė mokykla, Išlaužo pagrindinė mokykla, taip pat projekte dalyvavo 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 kūrė pilietinės lyderystės ugdymo modelį.  

Esame projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ partneriai. Šį projektą parengė ir koordinavo Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius, 

projekto partneriai – Italijos Sassari savivaldybė. Į projekto vykdymo komandą susitelkė ir visos Prienų miesto švietimo įstaigos: „Žiburio“ gimnazija, 

„Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas yra įgyvendinamas 2015–

2017 m., jo veikla padėjo siekti Prienų rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra“, o taip pat – 

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyto tikslo suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus. 

Veiklos kokybės kultūros formavimas stiprinant darbuotojų lyderystę 

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. Darbuotojai skatinami tobulinti ne tik savo profesines kompetencijas, 

bet mokytis ir užsienio kalbų.                   

Nuolat atnaujinama interneto svetainė, sukurtas facebook profilis. 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. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų veiklos vertinimas, personalo politika 

Tarnybos darbuotojai buvo skatinami dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie aktualūs jų darbo specifikai: specialiojo ugdymo 

organizavimo, tiriamosios, andragoginės, vadybinės, edukacinės, konsultacinės, administravimo ir kitų veiklų vykdymo mokymuose. Sudarytos 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. 

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. 

 

III. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Rengiant 2018 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 2013–2018 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 2016–2018 m. prioritetas:  

● Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas tenkinant Tarnybos klientų poreikius.  

 

Tarnybos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

I TIKSLAS.  Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Tarnybai priskirtų funkcijų kontekste. 

1.1. Tirti ir analizuoti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius. 

1.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę bei prieinamumą atsižvelgiant į ŠMM bei 

rajono iškeltus prioritetus. 

1.3. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, sistemingai analizuoti ir vertinti organizuojamus renginius. 

1.4. Sudaryti sąlygas metodinės veiklos bendradarbiavimo plėtrai siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės mokykloje, atsižvelgiant į ŠMM bei rajono 

iškeltus prioritetus. 

1.5. Plėtoti projektinę veiklą, administruoti paruoštus ir įvertintus projektus, ieškoti galimybių bei domėtis naujais kvietimais. Pasinaudoti ŠMPF, ES 

fondų teikiamomis galimybėmis dalyvauti projektinėje veikloje. 

1.6. Užtikrinti nuolatinės mokymosi idėjos įgyvendinimą, sudarant palankias mokymosi sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims įgyti ir tobulinti 

kompetencijas, mokytis, dalintis gerąja mokymosi, darbo bei kūrybinės veiklos patirtimi. 

II TIKSLAS. Gilinti mokinių dalykines žinias tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi motyvaciją, mokslinį kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą.  

2.1. Užtikrinti tinkamas  sąlygas rajono mokiniams dalyvauti rajono, apskrities ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose bei kituose 

Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose renginiuose. 

2.2. Analizuoti ugdymo įstaigų bendruomenių ir dalykinių metodinių būrelių mokytojų poreikį  dėl renginių mokiniams paklausos ir kokybės. 

2.3. Telkti ir aktyvinti vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą. Stiprinti jaunimo vaidmenį visuomenėje, pilietiškumą bei tautiškumą. 

2.4. Vykdyti informacijos  sklaidą apie mokinių neformaliojo švietimo renginius, vykdomus rajone ir šalies institucijose.\ 



III TIKSLAS. Stiprinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savireguliacijos, psichologinių ir bendravimo problemų, ugdymosi 

veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius, sėkmingą socializaciją teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, 

mokytojams ir tėvams (globėjams).  

3.1. Užtikrinti savalaikį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, konsultavimą ir tikslingos pagalbos teikimą. 

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. Tobulinti motyvuojančias edukacines aplinkas panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 

4.1. Kurti ir palaikyti patrauklią mokymosi aplinką ir stiprinti mokymo(si) motyvaciją naudojant informacines komunikacines technologijas. 

4.2. Sudaryti saugias ir jaukias darbo sąlygas darbuotojams ir klientams. 

4.3. Vykdyti Tarnybos ir įvairių institucijų partnerystės tinklų plėtrą. 

V TIKSLAS. Telkti profesionalią ir motyvuotą Tarnybos komandą kryptingai tobulinant savo kompetencijas ir darbo įgūdžius. 

5.1. Tobulinti Tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

5.2. Vykdyti Tarnybos darbuotojų veiklos (įsi)vertinimą. 

5.3. Tobulinti Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją. 

5.4. Atlikti vidinį Tarnybos veiklos įsivertinimą. 

5.5. Plėtoti Tarnybos viešuosius ryšius, tobulinti interneto svetainės dizainą ir turinį. 

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

 

IV. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

I TIKSLAS. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Tarnybai priskirtų funkcijų kontekste. 



Uždaviniai Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi 

vykdytojai 

.1. Tirti ir analizuoti 

pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

bei vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikius. 

1.1.1. Sistemingai 

analizuoti švietimo 

įstaigų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, 

organizuoti 

susitikimus su įstaigų 

vadovais, tirti 

dalykinių metodinių 

būrelių poreikį,  

nustatyti bendrus 

švietimo prioritetus, 

remiantis audito 

išvadomis, 

standartizuotų testų 

rezultatais. 

Nustatytas 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis 

ugdymo įstaigose 

pagal mokyklos 

bendruomenės bei 

dalykų mokytojų 

poreikius. 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 

1.1.2. Konsultuoti 

KT programų 

teikėjus programų 

rašymo ir vertinimo  

klausimais. 

Kokybiškai 

parengtos 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos. 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 



1.2. Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, 

plėtojant 

neformaliojo 

švietimo paslaugų 

įvairovę bei 

prieinamumą 

atsižvelgiant į ŠMM 

bei rajono iškeltus 

prioritetus. 

1.2.1. Parengti ir 

įgyvendinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programas įvairių 

klientų grupėms: 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams; 

pagrindinių mokyklų 

ir gimnazijų 

pedagogams; 

neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų 

pedagogams; 

ugdymo įstaigų 

vadovams, jų 

pavaduotojams, 

ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjams; 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Pedagogai, vadovai, 

švietimo pagalbos 

specialistai įgis 

kompetencijų, 

padedančių siekti 

geresnės ugdymo 

kokybės. Parengtos ir 

įgyvendintos 

pedagogų, vadovų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos. 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D.Damijonaitytė 

O.Radzvilavičienė 



1.3. Siekiant 

užtikrinti paslaugų 

kokybę, sistemingai 

analizuoti ir vertinti 

organizuojamus 

renginius. 

1.3.1. Vykdyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

analizę anketuojant 

dalyvius, lektorius. 

Renginių dalyviai 

užpildys vertinimo 

anketas Semiplius 

sistemoje po 

kiekvieno renginio.  

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Damijonaitytė    

O. Radzvilavičienė 

1.3.2. Apibendrinti ir 

išanalizuoti renginių 

kokybės rezultatus ir 

pristatyti švietimo 

bendruomenei. 

Atlikta anketų 

analizė, duomenys 

panaudoti renginių 

kokybės gerinimui 

2018 m. gruodžio  

mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Damijonaitytė    

O. Radzvilavičienė 

1.4. Sudaryti sąlygas 

metodinės veiklos 

bendradarbiavimo 

plėtrai siekiant 

geresnės ugdymo(si) 

kokybės mokykloje, 

atsižvelgiant į ŠMM 

bei rajono iškeltus 

prioritetus. 

1.4.1. Koordinuoti 

dalykinių metodinių 

būrelių, Metodinės 

tarybos, Mažosios 

tarybos veiklas, 

inicijuoti aukštą 

kvalifikacinę turinčių 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidos 

renginius. 

  

Mokytojai dalinsis 

patirtimi, analizuos 

standartizuotų testų 

ir egzaminų 

rezultatus, pristatys 

gerosios praktikos 

pavyzdžius, aptars 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, 

nusimatys būrelių 

veiklos planus 

Organizuos atviras 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 



pamokas, metodines 

dienas, metodinių 

darbų parodas, 

konferencijas, kitus 

įvairių formų 

gerosios patirties 

sklaidos renginius. 

1.4.2. Edukaciniame 

banke kaupti ir 

skleisti informaciją 

apie pedagogų, 

švietimo pagalbos 

specialistų, ugdymo 

įstaigų vadovų 

profesinę patirtį. 

Gilesnė gerosios 

patirties sklaida 

padės pedagogams 

patobulinti 

profesines 

kompetencijas 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 

1.4.3. Sudaryti 

galimybę rajono 

ugdymo įstaigų 

pedagogams ir 

vadovams naudotis 

turima metodine ir 

kt. literatūra. 

Pedagogai ir ugdymo 

įstaigų vadovai 

pasinaudos 

sukauptais 

informacijos 

šaltiniais ugdymui 

gerinti 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 



1.5. Plėtoti 

projektinę veiklą, 

administruoti 

paruoštus ir 

įvertintus projektus, 

ieškoti galimybių bei 

domėtis naujais 

kvietimais. 

Pasinaudoti ŠMPF, 

ES fondų 

teikiamomis 

galimybėmis 

dalyvauti 

projektinėje veikloje. 

1.5.1. Projektų 

valdymas ir 

komunikacija, 

viešinimas, ryšių 

plėtojimas. Pateiktos 

fondų informacijos 

tinkamas vertinimas, 

derinimas su savo 

veiklos prioritetais, 

poreikiais. Darbo 

grupės projektų 

rengimui sudarymas, 

projektų rengimas, 

teikimas. 

Įgyvendinti ne 

mažiau kaip du 

regioniniai projektai, 

du nacionaliniai 

projektai, vienas 

tarptautinis. 

Išplėtoti partnerystės 

tinklai, sukurtas 

intelektinis produktas 

vyksta tarptautinis 

bendradarbiavimas, 

gerosios patirties 

sklaida. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai  D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 

1.5.2. Užtikrinti 

nacionalinio projekto 

„Psichologinės 

pagalbos teikimas“ 

Prienų rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

įgyvendinimą.  

Sklandus projekto 

veiklų įgyvendinimas 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai, 

projekto lėšos 

G.Džiaugienė 



1.5.3. Dalyvaujant 

darbo grupėje 

pradėtas rengti 

projektas Europos 

socialiniam fondui 

pagal priemonę 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas“. 

Parengtas projektas, 

gautas finansavimas 

2018 m. spalio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 

1.6. Užtikrinti 

nuolatinės mokymosi 

idėjos įgyvendinimą, 

sudarant palankias 

mokymosi sąlygas 

įvairių poreikių ir 

gebėjimų asmenims 

įgyti ir tobulinti 

kompetencijas, 

mokytis, dalintis 

1.6.1. Koordinuoti 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą 

rajone. Rinkti ir 

viešinti informaciją 

apie visus 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

teikėjus, jų paslaugas 

bei renginius.  

Koordinuojamos 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

veiklos rajone. 

Parengta 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

teikėjų duomenų 

bazė. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D. Stankevičienė     



 

 

II TIKSLAS. Gilinti mokinių dalykines žinias tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi motyvaciją, mokslinį kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą.  

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas 
Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai Atsakingi vykdytojai 

2.1. Užtikrinti 

tinkamas  sąlygas 

rajono mokiniams 

dalyvauti rajono, 

2.1.1. Vadovaujantis 

patvirtintais renginių 

planais, organizuoti 

rajono mokinių 

Organizuotos visų dalykų 

rajoninės olimpiados 

vadovaujantis 

respublikiniais nuostatais. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

D. Stankevičienė        

D. Damijonaitytė       O. 

Radzvilavičienė 

gerąja mokymosi, 

darbo bei kūrybinės 

veiklos patirtimi. 

1.6.2. Išanalizuoti  

rajono bendruomenių 

mokymosi poreikį 

bei galimybes. 

Išsiaiškintas rajono 

bendruomenių 

mokymų poreikis, 

organizuoti 

mokymai, 

atitinkantys poreikius 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji ištekliai D. Stankevičienė,    

D. Damijonaitytė,   

O. Radzvilavičienė 

1.6.3. Organizuoti 

Prienų rajono 

Trečiojo amžiaus 

universiteto veiklą 

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 



apskrities ir 

respublikiniuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose bei 

kituose Švietimo 

ir mokslo 

ministerijos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

olimpiadas, 

konkursus, viktorinas. 

 

Įvertinti mokinių 

akademiniai pasiekimai. 

Pagilintos mokinių žinios, 

išplėtotas mokslinis, 

kritinis mąstymas, 

kūrybiškumas, 

savarankiškumas. 

 

2.1.2. Sudaryti 

sąlygas rajoninių 

renginių nugalėtojų 

dalyvavimui 

apskrities ir 

respublikiniuose 

konkursuose. 

Organizuotas mokinių ir 

lydinčių mokytojų 

vykimas į olimpiadų, 

konkursų regioninius ir 

šalies etapus.    

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

D. Stankevičienė        

D. Damijonaitytė       O. 

Radzvilavičienė 

2.1.3. Apibendrinti 

rajono dalykinių 

olimpiadų statistinius 

duomenis ir pateikti 

ugdymo įstaigoms. 

Sudarytas ir išsiųstas į 

mokyklas mokinių – 

dalykinių olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų 

sąrašas, apibendrinti 

statistiniai duomenys. 

2018 m. gegužės 

– birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Damijonaitytė       O. 

Radzvilavičienė 

 

2.2. Analizuoti 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių ir 

dalykinių 

2.2.1. Organizuojant 

tolesnę renginių 

mokiniams veiklą 

atsižvelgti į renginių 

Geresnė renginių kokybė 
2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai. 

D. Damijonaitytė       O. 

Radzvilavičienė 



metodinių būrelių 

mokytojų poreikį  

dėl renginių 

mokiniams 

paklausos ir 

kokybės. 

kokybės analizę, 

atsiliepimus, 

pastebėjimus. 

2.2.2. Įvertinti 

mokyklų pasiūlymus 

bei pateiktą renginių 

organizavimo poreikį 

ir paruošti mokinių ir 

mokytojų renginių 

metinį renginių planą. 

Parengtas Renginių, 

organizuojamų Prienų 

rajono mokyklų 

mokiniams ir mokytojams 

2018–2019 mokslo metų 

planas  

2018 m. rugsėjo–

spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

D. Damijonaitytė        

O. Radzvilavičienė 

 

2.3. Telkti ir 

aktyvinti vaikų ir 

jaunimo 

organizacijų 

veiklą. 

Stiprinti jaunimo 

vaidmenį 

visuomenėje, 

pilietiškumą bei 

tautiškumą. 

2.3.1. Koordinuoti 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų veiklą. 

Tikslingai organizuota 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų veikla. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

O. Radzvilavičienė 

2.3.2. Organizuoti 

tradicinius renginius, 

sueigas, talkas ir 

akcijas. 

Organizuoti renginiai 

skautų, jaunųjų šaulių 

organizacijų nariams, 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų sąskrydis 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

O. Radzvilavičienė 

2.4. Vykdyti 

informacijos  

sklaidą apie 

2.4.1. Informuoti 

ugdymo įstaigas apie 

Pateikta informacija apie 

renginius Tarnybos 

interneto svetainėje, 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai. 

D. Damijonaitytė        



mokinių 

neformaliojo 

švietimo 

renginius, 

vykdomus rajone 

ir šalies 

institucijose. 

regiono ir respublikos 

renginius. 

informacija siunčiama į 

mokyklas el. paštu  

O. Radzvilavičienė 

 

III TIKSLAS. Stiprinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savireguliacijos, psichologinių ir bendravimo problemų, ugdymosi 

veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius, sėkmingą socializaciją teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, 

mokytojams ir tėvams (globėjams).  

 

Uždaviniai Priemonės 
Numatomas rezultatas 

Vykdymo laikas Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi vykdytojai 

3.1. Užtikrinti 

savalaikį 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimą,  

konsultavimą ir 

tikslingos pagalbos 

teikimą 

Kompleksiniai 

pedagoginiai 

psichologiniai 

vertinimai dėl 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir švietimo 

pagalbos reikmės 

nustatymo, išvadų ir 

rekomendacijų 

ugdymui rengimas, 

pristatymas vaiko 

tėvams/ globėjams. 

Atlikti 

pirminiai/pakartotiniai 

mokinių vertinimai, 

parengtos vertinimo 

pažymos bei 

rekomendacijos ir aptartos 

su tėvais/globėjais. 

 

2018 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 



Švietimo pagalbos 

specialistų 

(psichologo, logopedo, 

specialiojo pedagogo, 

socialinio pedagogo) 

bei vaikų ir paauglių 

psichiatrės 

konsultacijos ir 

pagalbos teikimas.  

Atsižvelgiant į klientų 

poreikį organizuotos  

individualios konsultacijos 

ir pratybos 

2018 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 

Metodinės dienos 

ugdymo įstaigose 

Aptarti sudėtingi 

ugdymo(si) ir 

mokymo(si) atvejai, 

suteikta metodinė ir 

konsultacinė  pagalba 

mokytojams, pagalbos 

specialistams ir tėvams 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

E. Padelskienė 

J. Veterienė 

G. Džiaugienė 

Z. Linkevičienė  

D. D. Gasparavičiūtė 

Seminarai, mokymai, 

diskusijos, paskaitos ir 

pranešimai   ugdymo 

įstaigų pedagogams 

ugdymo ir auklėjimo 

klausimais 

Pagerės mokytojų bei tėvų 

psichologinės ir 

pedagoginės žinios, 

ugdymo ir auklėjimo 

kompetencijos 

2018 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 

Mokyklų 

konsultavimas, 

įgyvendinant patyčių 

prevencines 

programas 

Teikiama konsultacinė 

pagalba 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. D. Gasparavičiūtė 



programas 

ugdymo įstaigose 

Dalyvavimas 

nacionaliniuose 

projektuose partnerių 

statusu 

Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos Tarnybos 

projekto ,,Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ 

metu organizuoti mokymai 

ir konsultacijos ugdymo 

įstaigose 

2018 m. spalio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, projekto 

lėšos 

D. Stankevičienė 

G. Džiaugienė 

3.4. Stiprinti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, 

siekiant vaiko ir 

šeimos gerovės 

Dalyvavimas rajono 

savivaldybės Vaiko 

gerovės 

komisijos veikloje 

Pagal poreikį dalyvaujama 

komisijos posėdžiuose, 

pateikiama reikalinga 

informacija  

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. D. Gasparavičiūtė 

Bendradarbiavimas su 

šalies ir 

savivaldybių 

institucijomis, 

teikiančiomis specialią 

pedagoginę ir 

psichologinę 

pagalbą 

Dalyvaujama 

susitikimuose su 

institucijomis, 

suinteresuotomis vaiko 

gerovės 

klausimais 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

G. Džiaugienė 

„Sėkmingos tėvystės 

įgūdžių ugdymo“ 

mokymai tėvams 

(globėjams)  

Tėvai ir globėjai įgis 

reikiamų tėvystės įgūdžių, 

praplės žinias vaikų 

ugdymo ir auklėjimo 

klausimais. 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. D. Gasparavičiūtė 

 

 



IV TIKSLAS. Tobulinti motyvuojančias edukacines aplinkas panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas 
Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai Atsakingi vykdytojai 

4.1. Kurti ir 

palaikyti 

patrauklią 

mokymosi 

aplinką ir stiprinti 

mokymo (si) 

motyvaciją 

naudojant 

informacines 

komunikacines 

technologijas. 

4.1.1. Sistemingai 

atnaujinti kompiuterių 

bazę ir programas, 

multimedijos 

projektorių, kitas  

technines priemones. 

Įsigyti 2 naujus 

kompiuterius ir 

programinę įrangą. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

D. Stankevičienė,      

T. Mikušauskas 

4.2. Sudaryti 

saugias ir jaukias 

darbo sąlygas 

darbuotojams ir 

klientams. 

 

4.2.1. Nuolat atnaujinti 

organizacinę įrangą. 

 

Įsigyta nauja 

organizacinė technika (1 

spausdintuvas, 1 

fotoaparatas). 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

projekto lėšos. 

D. Stankevičienė,      

T. Mikušauskas 

4.2.2. Taupiai ir 

efektyviai naudoti viso 

pastato patalpas, 

taupyti elektros 

energijos išteklius, 

Efektyviai naudojami 

ištekliai 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė,  

visi darbuotojai 



vandenį, rūšiuoti 

šiukšles. 

4.3. Vykdyti 

Tarnybos ir 

įvairių institucijų 

partnerystės 

tinklų plėtrą. 

4.3.1. Rengti ir 

įgyvendinti projektus, 

įgalinančius dalyvauti 

partnerystės tinkluose. 

Patobulintos darbuotojų 

kompetencijos. Išplėtoti 

partnerystės tinklai. 

2018 m. sausio–

gruodžio  mėn. Projektų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė      

D. Damijonaitytė       

O. Radzvilavičienė 

 

V TIKSLAS. Telkti profesionalią ir motyvuotą Tarnybos komandą kryptingai tobulinant savo kompetencijas ir darbo įgūdžius. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas 
Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai Atsakingi vykdytojai 

5.1. Tobulinti 

Tarnybos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

5.1.1. Dokumentų 

rengimas, 

koregavimas. 

Rengti bei tvirtinti 

tvarkas/procedūras, 

skirtas veiklos 

kokybės 

Parengtos ir patvirtintos 

tvarkos, nuostatai ir kiti 

dokumentai, reikalingi 

užtikrinti veiklos kokybei. 

2018 m. gegužės–

spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

D. Stankevičienė 



užtikrinimui ir 

gerinimui. 

5.2. Vykdyti 

Tarnybos 

darbuotojų veiklos 

(įsi)vertinimą. 

  

5.2.1. Darbuotojų 

veiklos 

įsivertinimas, 

gerosios patirties 

sklaida. Metinis 

pokalbis. 

Efektyvesnė Tarnybos 

veikla, profesionaliau 

suteikiant paslaugas. 

2018 m. sausio–

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė 

5.3. Tobulinti 

Tarnybos 

darbuotojų 

kvalifikaciją. 

5.3.1. Tikslingi 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai. 

Įvertintos darbuotojų 

kompetencijos, tobulėjimo 

galimybės. 

2018 m. sausio–

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5.4. Atlikti vidinį 

Tarnybos veiklos 

įsivertinimą. 

5.4.1. Tarnybos 

veiklos vidinis 

vertinimas. 

Atliktas tyrimas, pagal 

Institucijai aktualias 

veiklos sritis ir jų dalis, 

nustatant savo potencialą, 

veiklos rezultatų kokybę, 

siekiant Institucijos 

veiklos tobulinimo. 

2018 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė      

D. Damijonaitytė       

O. Radzvilavičienė      

T. Mikušauskas                   



5.5. Plėtoti 

Tarnybos 

viešuosius ryšius, 

tobulinti interneto 

svetainės dizainą ir 

turinį. 

5.5.1. Vykdyti 

Tarnybos ir įvairių 

institucijų 

partnerystės tinklų 

veiklą. 

Užmegzti ryšiai su 

partneriais tolimesniam 

bendradarbiavimui. 

2018 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė    

5.5.2. Pastoviai 

atnaujinti Tarnybos  

svetainės turinį, 

rūpintis dizainu. 

Nuolat naujinama 

patrauklaus dizaino 

Tarnybos interneto 

svetainė 

2018 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

T. Mikušauskas        

D. Damijonaitytė          

O. Radzvilavičienė  

5.6. Užtikrinti 

rajono ugdymo 

įstaigų aprūpinimą 

mokykline 

dokumentacija, 

nemokama 

literatūra 

5.6.1. Mokyklinės 

dokumentacijos 

poreikio tyrimas 

Švietimo aprūpinimo 

centrui pateikta paraiška 

dėl mokyklinės 

dokumentacijos užsakymo 

2018 m. spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Damijonaitytė 

5.6.2. Rajono 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimas 

mokykline 

dokumentacija ir 

nemokama 

literatūra 

Rajono ugdymo įstaigos 

aprūpintos mokykline 

dokumentacija ir 

nemokama literatūra 

2018 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

Ugdymo kokybės 

ir mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Damijonaitytė 

 

 



V. 2018 M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

1. Metodininkai už veiklos plane pavestas veiklas kas mėnesį atsiskaito Tarnybos direktoriui,  iki 2019 m. vasario 1 d. parengia savo 2018 m. 

veiklos ataskaitą. 

2.  Specialistai kas mėnesį atsiskaito Tarnybos direktoriui, iki 2019 m. vasario 1 d. parengia savo 2018 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 2018 m. veiklos planas esant poreikiui papildomas ir koreguojamas. 


