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pedagogikos ir psichologiioS 60 val.kursai), 5 paskaitos; 24 paZintines edukacinOs programos
;ParengtoS 2 raionO S宙 etimo
muSu raiOne ir kituose rttonuOSC(Trakai,Kaunas,TelSiai,Kretingう
rcprezentacinOs¨ cdukacines prOgramos,kuriose savo Veiklas kitll raonЧ

atstovams priStatё

KintЧ

ir Pamario pagrindines mokyklos,Vydino ir pirmai gimnazttOS,5 konferenc10S;3 metodinOs

Чskaiこ ius―

dienos,2 mokymai ir l tradicinis mokytaams settoralns renginys.Bendras daly宙
2669,iも duota 2512 paを ymaimЧ ir 185 pttymOS.Visi kvaliflkacttoS tObulinimo renginiai buvo
Orientuoti i naciOnalinill kvaliflkaciios tobulinilno prioritctll igyvendiniFnl, ugdymo iStaigЧ

pedagogЧ poreikius.Kvali■ kacloS tObulinimo rengini■
,SaViValdybi■
l "''^'^';;;'t'"rJ;""dradarbiavimas
mOkyklЧ destyta盛 ,ministCr」 Ч
̲

lektOrirai:mokytaai praktikai,alkこ

institucJЧ ttStOVai,mokyklЧ vadov五

ir

t■

uЧ

.

^ ・ ● ■ 1・ ・'̲̲̲ ̲‐ ̲1̲^ うス
ハ月inlll httrollll
bflreliq
metodiniq
vyko 24 ̲0■
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dalykiniqbflreliqpedagogais(Klaipedos,skuodo,Telsiq,Jurbarko)'vyko16parodq'kuriose
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Tarnyba persikele i naujas
Islaikymui skirtos resos naudotos racionaliai ir taupiai.
pagrindais buvo sutvarkytos pilnam
patalpas. visq darbuotojq pastangomis savanorystes
veiklos vykdavo ugdymo istaigose'
funkcionavimui visos darbo vietos. Klrimosi'inetu
raidos ypatumai bei sutrikimai'
vykdl.tq veiklq rezultatas: pagal poreikius ivertinti
problemos bei parengtos rekomendacijos del
pedagogines, psichologines, asmenyu., ir rrgdymosi
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Veiklos reZultll■

Metq uZduotYs
(toliau - uZduotYs)

Siektini rezultatai

Parengti 5e5iq
ugdymo istaigq
kryptinga pedagOgll
kvaliflkacjoS̲̲̲̲̲̲ testing kvalifikacij os
1.1.Uttikrinti

Rezultatq verlinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vefiinama. ar
nustatYtos uZdr-rotYs
ivykdl tos)

Parengtos

ir

igyvendintos 6
ilealaikes

Pasiekti rezultatai irjЧ
rodikliai

2Ol9 m. veiklos Plane
numatytos Priemonds
igyvendintos.

tobulinimo paslaugq
teikim4 igyvendinant
2019 metq TarnYbos
veiklos plan4.

tobulinimo program4
organizac4q veiklai
tobulinti pagal
ugdymo fstaigos
poreikius.

[gyvendinta ne
maZiau 90 Procentq
2019 m. veiklos Plane

numatytq priemoniq.

1.2.

Efektyvinti

UZtikrinti efektYvi4

pedagogines

pedagoging

psichologines
pagalbos pletr4

psichologing Pagalb4
ugdymo istaigoms,
kurios neturi Pagalbos
mokiniui specialistq.

kvalifikacijos
tobulinimo
programos, ivertintas
progfamos
veiksmingumas.

|gyvendintos 2019
m. veiklos plane
numatytq priemonds.

Teikti penkiose
ikimokyklinio
ugdymo istaigose
logopedo
konsultacijas
vaikams ir tdvams.
(103vaikams po 2-3
konsultacijas per
savaitg).

Metodines Pagalbos
teikimas ugdYmo
istaigq VGK (vaiko
gerovds komisija)
apie vaiko vertinimo
medZiagos rengim4
siundiant aukletini i
Svietimo pagalbos
tamybq.

1.3.

Kryptingai

siekti, pagalbos
specialistq ir kitq
darbuotojq bendrqjq
ir dalykiniq
kompetencijq lgties
siekiant veiklos

Patobulintos ir igYtos
naujos istaigos
vadovo ir darbuotojq
profesines
kompetencijos ir
pritaikytos istaigos
veikloje

Individualios
psichologo ,
specialiojo pedagogo
pagalb4 pagal
poreikius tenkinti

Parengtos programos

atsiZvelgiant iugdYmo
istaigq poreikius. 45
mokymai vyko ugdYmo
istaigose, atliepiant
visos bendruomends
poreikius. DaZniausiai
vykdomos programos
,,Darbas su elgesio ir
emociniq sutrikimq
turindiais vaikais.
Autizmo spektro
sutrikimai"- dalYvavo 6
ikimokyklines ugdYmo
istaigos. Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos kursai
ugdymo istaigoje (2
ugdymo istaigos)
,,Individuali mokinio
palanga ir patYriminis
mokymas" 2 ugdYmo
Teiktos logopedo
konsultacijos
ikimokyklinio ugdYmo
istaigose ,,PuSe16",
"Raudonkepuraite",
,,ZvaigLdutd",
,,Gintarelis", Sv6k5nos
1/d. IS viso 198
vaikams suteiktos 3350
konsultacijos.
Individualfls Poreikiai
del specialistq
konsultacijq ivYkdYti
100 procentq.

nemaZiau 80

procentq.
Pravestq
renginiq/konsultacij q
VGK skaidius.

Vadovas

ir

darbuotojai
dalyvauja

kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose ne
maliaukaip Po 18
ak. val.

Pravestos 5

VGK

konsultacijos,
rekomendacijos aPie
vaikq elgesio
problemas, jq

Darbuotojai
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ir

vadovai

Profesines
kompetencijas
dalyvaujant Projekte
,,Lyderiq laikas-2"
ES finansuojamoje
programoje ,,Pedagogq
ir Svietimo Pagalbos

specialistq

kvalifikacijos

tobulinimas"

Pagal

pasirenkamus

modulius, psichologas -

Vilniaus Ge5talto
institute bei kituose
seminaruose,

mokymuose,
staZuotdse. I5 viso 606
ak. val., vienam
pedagoginiam

darbuotojui

- 75 ak.

val.
1.4. {staigos vidaus

administravimo
gerinimas ir veiklos
efektyvumo
didinimas

Parengtas naujas
Tarnybos paslaugq

Atnaujintos ir Silutes
rajono tarl,bos
sprendimu
patvirtintos Tan'rYbos
teikiamq paslaugq ir
darbq kainos

ir

darbq kainq

nustatymo ir gaunamq
pajamq naudojimo
tvarkos apra5as,
vadovaujantis Vie5qjq

Patvirtintos teikiamll
paslaugll ir darbll

kalnos.

pirkimq istatYmu'
Atitinka Bendrqjq

Patobulinta TarnYbos
interneto svetaine

reikalavimq valstYbes
ir savivaldybiq

Intemeto svetaine
nuolat atnaujinama.

institucijq ir istaigq
interneto svetaindms
apra5e nurodYtus

reikalavimus.
dalies dOi numa
PrieZastys, rizikos
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