SILUTES RAJONO SⅥ ETIIⅦ O PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORES
JUDITOS BLINKEVICIENES

PIETu VEIKLOSATASKAITA
2019‑01‑08N■
SilutO

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Svietimo pagalbos tarnybos pagrindine strategine 2018-2020 m. kryptis, atsispindinti
strateginiame ir metiniame 2018 m. veiklos plane - gerinti Svietimo kokybg ir efektyvum4 bei
sudaryti s4lygas mokytis vis4 gyvenim4.

|gyvendinimo kryptys:
Neformalusis suaugusiqj q Svietimas ir kvalifi kacij os tobulinimas.
Pedagogines patirties sklaida.
Pedagogines psichologines pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, Seimai teikimas.
2018 m. Uidaviniai:

o teikti kvalifikacijos

tobulinimo paslaugas pedagogams, pagalbos mokiniui
specialistams, ugdymo lstaigq vadovams tobulinant socialines ir emocines, bendr4sias ir
dalykines kompetencijas, siekiant mokiniq pasiekimq gerinimo ir ugdymo pokydiq;

o

inicijuoti dalykini

ir

metodini pedagogq bendravim4

ir

bendradarbiavim4,

tobulinant dalykines kompetencijas, susijusias su ugdymo turinio kaita.
teikti visapusi5k4 speciali4i4 .pedagoging psichologing ir socialing pedagoging
pagalbq ugdymo istaigq ugdytiniams, jq tevams/globejams, pedagogams, pagalbos mokiniui
specialistams, vadovams;
vidinis Tarnybos kokybes veiklos gerinimas
Neformalusis suaugusirljq Svietimas ir kvalifikacijos tobulinimas

o
o

2018 m. Svietimo pagalbos tarnyba organizavo 102 kvalifikacijos tobulinimo renginius
pedagogams ir kitq tiksliniq grupiq atstovams. Siuose renginiuose kvalifikacij4 tobulino 2356
dalyviai. Programos parengtos atsiZvelgiant mokyklq kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
kvalifikacijos renginiai vyko pagal parengtas programas, 62 procentai darbo vietoje
(mokykloje). Kvalifikacijos tobulinimo programq metu pedagogai gilino pamokos vadybos,
socialines ir emocines, bendr4sias ir dalykines Zinias bei kompetencijas.
Pedagogin6s patirties sklaida. (Metodin6 veikla)
Tamyboje profesines patirties ir inovacijq sklaida vykdoma per 24 metodiniq dalykq
bUreliq veiklq. I5 viso surengta 87 renginiai, dalyvavo 828 dalyviai, kuriuose pedagogai dalijosi
geryJq darbo patirtimi, vede apskritojo stalo diskusijas siekiant mokinio paZangos, vede atviras
paniokas ,,kolega kolegai", metodiniq btireliq pasitarimus. Suorganizuota 19 mokytojq ir mokiniq
parodq. Socialiniq pedagogq metodinis bflrelis inicijavo Respubliking vaikq k[rybiniq darbq
parod4 "100 graZiausit4 ZodZiq Lietuvai", kurioje darbus eksponavo 812 dalyviq i5 28 rajonq.

i

Paroda vyko virtualioj e aplinkoje.

Pedagoginds psichologin6s pagalbos mokiniui, molrytojui, mokyklai, Seimai teikimas
Tamybos pedagogines psichologines pagalbos specialistai teikia pedagoging psichologing
pagalb4 mokiniui, mokytojui, mokyklai, Seimai. Dirbdami komandiniu principu, 2018 m. atliko
197 kompleksinius pedagoginius psichologinius vaikq vertinimus (pirminis vertinimas - 103;
kartotinis vertinimas - 94). Atliko 9 brandumo vertinimus. I5duotos 25 paZymos del egzaminq ar

pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo pritaikymq. Tarnyba teike planingas Svietimo
pagalbos specialistq konsultacijas mokykloms, kuriose nera specialistq. Suteiktos 3212

konsultacijq (logopedo- 2448; psichologo - 479; specialiojo pedagogo-285). Suteikta psichologine
pagalba 173 asmenims - 474 konsultacijos. Vykdyta Svieteji5ka veikla tdvams, vaikams,
mokytojams. Skaitytos 45 paskaitos bei prane5imai, kuriuose dalyvavo 787 klausytojai.
Specialistai dalyvauja mokyklq VGK posedZiuose, atvejq aptarimuose ir teikia konsultacijas.
Didelis demesys skiriamas darbuotojq kvalifrkacijos tobulinimui. Viena psichologe igijo
auk5tesng kategorij4, Dvi specialistes dalyvavo tiflopedagogikos mokymq kursuose ir igijo
tiflopedagogo sertifikatus. Psichologes dalyvavo mokymuose, kaip naudotis ankstyvosios
intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tevystes irankiu ilgalaikeje programoje ir paskirtos Sios
programos konsultantemis. Vadovai tobulinto vadybines kompetencij as.

II SKYRIUS

METv VEIKLOS UttDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
1.Pagrindinia

'I凛

MetЧ uzduotys

←01iau― uЙduotys)
1:1.Atlikti Tarnybos
teikiamu paSlaugЧ

kokybes tyrima

じ

l

us■

veiklos rezultatai

Siektini rezultatar

ISsiai5kinti tarnybos
veiklos privalumai ir
trukumai, numatytos
tolimesnes veiklos "
kryptys

1.2. Pagerinti

fdiegti respubliking

Tamybos darbo
s4lygas

elektroning renginiq
registracijos ,,SEMI
plius" sistem4.

1.3. Pasirengti

ir

diegti nuo 2018 m.
geguZes 25 d.
isiealiosianti ES

Sukurti teisiniq,
techniniq ir
organizaciniq
priemoniu visuma,

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)
Atlikta rajono Svietimo
istaigq apklausa del
Svietimo kvalifikacij os
tobulinimo paslaugq
kokybes ir teikiamos
pagalbos veiksmingumo.
AtsiZvelgiant i siiilymus
ir poreikius pateikiama
udymo istaigoms
kvalifikacij os tobulinimo
programos.
fdiegta respublikine
elektronine renginiq
registracijos ,,SEMI
plius" sistema.
Vykdoma registracija i
renginius per
respubliking elektroning
renginiq registracdos
sistem4.
Laiku, teises aktais
nustat54ais terminais,
parengtos ir patvirtintos
asmens duomenq tvarkymo

Pasiekti rezultataiir

jq rodikliai
Atlikta apklausa.
14 ugdymo istaigq
pasi[lytos ilgalaikes
(18 val.)
kvalifikacijos
tobulinimo
programos

UZduotis ivykdyta
Geresnis renginiq
vie5inimas.
tikslumas, apskaita.

UZduotis ivykdyta
parengtos

ir

patvirtintos geguZes
2l d.* Asmens

Bendr」 u duomenll
apsaugos reglamentO

(BDAR)

duomenq tvarkymo
Silutes r. Svietimo
pagalbos tamyboje
taisykles:.
Pasira5yti

taisykles.

skirta apsaugoti
asmens duomenis
nuo neteiseto ar
atsitiktinio duomenq
tvarkymo.

isipareigojimai
saugoti asmens
duomenq paslaptf.
PerZiflreta

ir

sunaikinta
pertekline
informaciia.
lliclrnottrs- neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 d alies d6l numatvtq riziktl (iei tokiq buvo
PrieZastys, rizikos
Uttduotys
Renovacija buvo vykdoma ES le5omis. Projekto
2.1. Tarnybos veikla vykdoma naujose
partnerio lsipareigojimai baigesi 2018 m.
patalpose (Pagerinti Tamybos darbo
lapkridio 30 d. Negautas ra5ti5kas sutikimas.
salysas)

2

3.Uttduows ar Veiklos,kurios nebuvo planuotos ir nusta句 /tOS,bet
hrrvo aflikta

svarl

Uを duotys/veikl壁
3.

t. guhalterines apskaitos pertvarka tarnyboje

ZZYare"gos darbuotojq metines uZduotys ir
atliktos darbuotojq veiklos vertinimo proceduras

4.

UЙ duotys

i■

7kdytOS

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaigos ve4lq1
Nuo birZelio 1 d. Tarnybos buhalterine
apskaita tvarkoma centralizuotai.
Buhalterines apskaitos tvarkymas
iformintas sutartimis. Patvirtinta nauj a
Apskaitos politika, vidaus tvarkos.
[vertinimas atliktas individualiai
kalbantis su kiekvienu. Atlikta iSsami
vertinimo procedlra, vertinimo
dokumentai parengti pagal patvirtint4
tvarkos apra5a.

metu veiklos uZduotys (iei toklq lgvg)g rgzu! tatai
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
Pasiekti rezultatai
vadovauj antis vertinama, ar
Siektini rezrltatai
ir jq rodikliai
nustatytos uZduotYs
iwkdYtos)

4.1
4.2.

SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT Uわ UOTIs lsIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJv
IⅡ

TOBULINIIⅦ AS

kdant uttduotis iS市 ertinimas

PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdYmo aPra5Ymas
ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
( ? rTlr{rrnrrrq ii esm6q iwvkdr,tos oasal sutartus vertinimo rodiklius
( ? I.,.,Ld.rrnc tik kai krrrios rriduotvS Oagal SutartUS VertinimO rOdikliUS
vertinim
S l fZar"rys nelvykdytos pagal sutartus

@

langelis
Labai gerai[コ

Gerai x
Patenkinamai

fI

Nepatenkinamai

E

6.Kom

kurias no

lobulinti

iu valdymo
6.2.

Judita Blinkeviё iene

Direktore

2019‑01‑08
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: Tarnybos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita svarstyta
Tarnybos darbuotojq susirinkime 2019 m. sausio 18 d. protokolo Nr. 2. Einamqjq metq uZduotis
numatlrtas pagal sutartus vertinimo rodiklius Tamybos direktore i5 esmes ivykde. Nutarta: Tarnybos
vadovds Juditos Blinkevidienes veiklos atskait4 vertinti gerai.
Egle Radiene

Svietimo pagalbos tarnybos logopede

(data)

darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo

8. fvertinimas,

jo pagrindimas ir sitilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(dat→

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS

KITv METv VEIKLOS UttDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau

3

UZduotys

9. 1.

Uztikinti krypting4

pedagogq kvalifikacij os
tobulinimo paslaugq teikim4

igyvendinant 2019 metq
Tamybos veiklos plan4.

9

.2. Efektyvinti pedago gine s

psichologines pagalbos pletr4

irne

iau kaip 5 uttd

Siektini rezultatai
Parengti Se5iq ugdymo
istaigq tgsting
kvalifikacij o s tobulinimo
program4 organizacijq
veiklai tobulinti pagal
ugdymo istaigos
poreikius.
maLiau 9 0
f gyvendint a ne
procentq 2019 m. veiklos
plane numatytq
priemoniu.
UZtilainti efektyvi4
pedagoging psichologing
pagalbqugdymo
istaigoms, kurios neturi

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
Parengtos ir lgyvendintos 6
ilgalaikes kvalifikacij os
tobulinimo programos,
ivertintas programos
veiksmingumas.

fgyvendintos 2019 m. veiklos
plane numatytq priemones.

Teikti penkiose ikimokyklinio
ugdymo istaigose logopedo
konsultacijas vaikams ir
tdvams. (1O3vaikams po 2-3

konsultacijas per savaitg).
Individualios psichologo,
specialioj o pedago go pagalbq
pagal poreikius tenkinti
nemaZiau 80 procentq.

pagalbos mokiniui

specialistq.

Metodines pagalbos

Pravestq renginiry'konsultacij q
VGK skaidius.

teikimas ugdymo istaigq
VGK (vaiko geroves
komisija) apie vaiko
vertinimo medZiagos
rengim4 siundiant

aukletinii Svietimo
pagalbos tarnybq.
9.3. Kryptingai siekti, pagalbos

specialistq ir kitq darbuotojq
bendrqjq ir dalykiniq
kompetencijq [gties siekiant
veiklos rezultatyvumo
9.4. [staigos vidaus

administravimo gerinimas ir
veiklos efeklyvumo didinimas

Patobulintos ir igytos
naujos lstaigos vadovo
darbuotojq profesines
kompetencijos ir

ir

Vadovas ir darbuotojai
dalyvauj a kvalifi kacij os

tobulinimo mokymuose ne
ma1iatkaip po 18 ak. val.

pritaikyos istaigos
veikloie
Parengtas naujas
Tarnybos paslaugq ir
darbq kainq nustatymo
gaunamq pajamq

ir

Atnaujintos ir Silutes rajono
tarybos sprendimu patvirtintos
Tarnybos teikiamq paslaugq ir
darbq kainos

naudojimo tvarkos
apra5as, vadovauj anti s
Vie5qjq pirkimq
istatymu.
Patobulinta Tarnybos
intemeto svetaine

Atitinka

Bendrqj q reikalavim q

valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq interneto
svetaindms apra5e nurodytus

reikalavimus.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

b[ti

neivykdytos (aplint<yb6s, kurios gali

(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)
10.1. Ilealaikis asmens ar

nedarbi

iStekliu Stoka.

10.3.TeisOs

iu kaita.

ikcitimas.

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas fgyvendinandios institucijos

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(datの

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens pareigos)

SusipaZinau.
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

