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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) veikla organizuojama remiantis
skaidrumo ir vie5umo principais: veikla (formaliucrju ir neformaliuoju bEdu) aptariama su
darbuotojais, darbuotojai ir paslaugq gavejai turi galimybg pareik5ti savo nuomonQ, pateikti
pasi[lymus ir pageidavimus, i kuriuos atsiZvelgiama planuojant ir organizuojant Tarnybos veikl4.
Apie Tarnybos veikl4 informuojama Tamybos intemeto svetaineje, savivaldybes Ziniasklaidos
priemondse.

Tarnybos veiklos tikslas - kokybi5kq, laikmet[ bei Visagino savivaldybes bendruomenes
poreikius atliepiandiq paslaugq teikimas ir pletojimas, s4lygq mokytis visq gyvenimq sudarymas.

[gyvendindama 5i tiksl4 Tarnyba vykde 2019-2021 m. strategini veiklos plan4 bei 2019 metq
veiklos plan4 ir sieke kokybiniq ir kiekybiniq pokydiq.

Buvo organizuojamos Tarnybos paslaugq gavejq apklausos, jos apibendrinamos, jq
rezultatai aptariami ir panaudojami veiklai tobulinti, analizuojami savivaldybes bendrojo ugdymo
mokyklq 2018 m. isivertinimo duomenys, kurie panaudoti sudarant kvalifikacijos tobulinimo
programq pasitl4. Sillomos ivairios, savivaldybes bendruomenes nariq poreikius atliepiandios,
neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programos (pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir kalbq bei
kompiuterinio ra5tingumo mokymo programos), koordinuojama savivaldybes pedagogq metodine
veikla, teikiama pedagogine psichologine pagalba Svietimo istaigoms ir savivaldybes
bendruomenei, organizuojami dalykiniq olimpiadq ir konkursq savivaldybes etapai, savivaldybes
bendruomenei teikiama informacija apie nacionalines Svietimo politikos pokydius, steigejo
priimtus sprendimus bei Tamybos veiklos aktualijas, parengti / pakeisti ir patvirtinti Tarnybos
veiklE reglamentuoj antys dokumentai.

Tarnyba skatina savivaldybds suaugusiqjq dalyvavim4 mokymesi vis4 gyvenimq sitlydama
jiems aktualias ir patrauklias bendryjq ir pagrindiniq kompetencijq ugdymo paslaugas bei
kokybi5ko ugdymo turinio pagalba stiprina suaugusiqjq neformaliojo Svietimo ir tgstinio
mokymosi sistemos funkcionalum4. 2019 m. neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo programq pasi[la atliepe Svietimo srities prioritetus, Svietimo ir mokslo
ministro 2017-08-25 isakymu Nr. V-647 patvirtintus Valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq vadovq,

iu. mokwoiu ir mokiniui



specialistq 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, buvo grista savivaldybes bendrojo
ugdymo mokyklq isivertinimo duomenimis, tenkino savivaldybes Svietimo istaigq, pedagogq ir
kitq Tarnybos paslaugq gavejq poreikius. 2019 m. buvo igyvendinta 3l pedagogq kvatifikacijos
tobulinimo programa, dalyvavo 779 dalyviai. Metq pabaigoje buvo i5analizuoti ir ivertinti
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq 2018 m. isivertinimo rczultatai: mokyklq stipriosios ir
silpnosios bei tobulintinos veiklos ir atsiZvelgiant i padarytas i5vadas planuojamas savivaldybes
pedagogq kvalifikacijos tobulinimo procesas 2020 m.

Tarnyboje sudarytos s4lygos dalintis bei savaranki5kai studijuoti ger4jq darbo patirti, semtis
idejq, organizuoti dalykines, metodines ar k[rybiniq darbq parodas. Vyksta ivairiq form,+ keitimosi
getqapatirtimi renginiai. 2019 m. inicijavau metodines veiklos organizavimo budo savivaldybeje
pokydius. Mokytojq metodine veikla organizuojama ne tik dalykiniu, bet ir probleminiu principu:
ugdymo istaigos mokytojai nagrineja istaigai aktuali4 problem4(-as), dalinasi sukaupta patirtimi su
savivaldybes mokytoj ais.

Tarnyba parenge bei igyvendino neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programas:
,,Sekmingos organizacijos link" (programq sudare 2 moduliai, 40 val.), ,,Bendrqjq kompetencijq
ugdymas" (program4 sudare 2 moduliai,44 val.),,,Lygitl galimybiq politika ir jos lgyvendinimas"
(6 ak. val.),7 valstybines kalbos mokymo (i5 viso dalyvavo 113 klausytojq) bei 2 uZsienio kalbq
mokymo (i5 viso dalyvavo 27 klausytojai).

Pedagogines psichologines paslaugos teikiamos visai Visagino savivaldybes
bendruomenei: Tarnybos pagalbos specialistai konsultavo vaikus, tevus (globejus), savivaldybes
pedagogus, organizavo tevq Svietimo renginius, renge ir igyvendino pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo programas, vertino vaikq specialiuosius ugdymo(si) poreikius bei teike rekomendacijas,
savivaldybes ugdymo istaigose organizavo metodines dienas ,,Pagalba vaiko sekmei".
[gyvendintas Tamybos inicijuotas projektas ,,Norime augti sveiki", finansuotas Visagino
savivaldybes visuomenes sveikatos remimo 2019 m. specialiosios programos visuomends
sveikatos proj ektq le5omis.

Tarnyba organizavo 18 dalykiniq olimpiadq ir konkursq savivaldybes etapo renginiq,
mokiniai dalywavo 2 regiono dalykiniq olimpiadq etapuose ir 14 respublikos dalykiniq olimpiadq
etapuose bei I tarptautiniame konkurse.

Daug demesio skiriama Tarnybos darbuotojams, jq kompetencijq tobulinimui, darbui
grupese ir komandiniam darbui. Sudarytos darbo grupes svarbiems Tarnybos veikloms klausimams
sprgsti ar veikloms atlikti, atnaujinta nuolat veikianti Tarnybos ivaizdlio pletojimo gtupe,
kaupiamas ir tvarkomas Tarnybos metra5tis. 2019 m. Tarnyboje lsteigtos psichologo ir specialiojo
pedagogo, savo funkcijas atliekandiq ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo lstaigose,
pareigybes. Del specialistq trflkumo iki metq pabaigos vis dar laisva specialiojo pedagogo
pareigybe (1,5 etato).

Tarnyboje rlpinamasi duomenq apsauga ir Bendrojo duomenq apsaugos reglamento
nuostatq igyvendinimu. Nuo 2019-03-13 perkamos duomenq apsaugos pareiglno paslaugos.
BalandZio menesi inicijavau Tarnybos darbuotojq mokymus duomenq apsaugos klausimais ,,ES
Bendrojo duomenq apsaugos reglamento (BDAR) igyvendinimas: esminiai aspektai ir praktines
rekomendacijoso', parengti Tarnybos duomenq apsaug4 reglamentuojantys teises aktai.

Tarnybos teisine baze nuolat perZiflrima ir atnaujinama: 2019 m. atnaujintos kai kurios
Tarnybos veikl4 reglamentuojandios tvarkos ar tvarkq apra5ai. Pagal galimybes pletojamos ir
turtinamos edukacines erdves: isigyta naujq lavinamqjq Zaidimq ikimokyklinio amZiaus vaikams.

Visagino savivaldybes tarybos 2019 rugpj[dio 29 d. sprendimu Nr. TS-204 patvirtinti
atnaujinti Tarnybos paslaugq ikainiai, kurie buvo skaidiuojami ivertinant pasikeitusiq situacij4
(ivertintos teikiamos paslaugos bei padidejgs lektoriaus pageidaujamas atlygis ar specialistq
atlyginimas, padidejusios kitq s4naudq kainos).

Bendradarbiavome su PaneveZio Svietimo centru, igyvendinandiu projektq ,,Suaugusiqjq
Svietimo sistemos pletra suteikiant besimokantiems asmenims bendr4sias ir pagrindines
kompetencijas" ir organizavome bendrus mokymus Visagino savivaldybes bendruomenei
,,Suaugusiqjq neformaliojo Svietimo ir tgstinio mokymo planavimas" (16 val.) ir ,,suaugusiqjq

iektu parengimas" (16 val.). Pasira5emeioio Svietimo ir



bendradarbiavimosutartissuasociacija,,Vie5ieji
bendradarbiavimo projekte ,,Prisijungusi Lietuva" ir su asociacija Visagino trediojo amZiaus
universitetas del bendradarbiavimo projekte,,s4lygtl veiklos stiprinimui Visagino trediojo amZiaus
universitete sudarymas bei efektyvumo didinimas pletojant savanori5k4 veiklq ir partnerystg".

2019 m. vasario 28 d. - 2019 m. balandZio 26 d. vyko Visagino Svietimo pagalbos tarnybos
teikiamq paslaugq vidaus auditas. Buvo vertinama Tarnybos 2017 - 2018 m. veikla. AtsiZvelgiant
ividaus audito rekomendacijas parengtas Rekomendacijq, pateiktq 2019-05-10 Visagino Svieiimo
pagalbos Tamybos teikiamq paslaugq vidaus audito ataskaitoje Nr. (14.3)- ATJ2-6, igyvendinimo
priemoniq planas, kuris yra igyvendinamas.

Tarnyba ivairiais b[dais reklamuoja savo paslaugas: skelbia informacij4 Tarnybos
interneto svetaineje www.vspt.lt ir Visagino savivaldybes administracijos interneto svetaineje
www.visasinas.lt bei kitose interneto svetainese: Mano kaStas www.manokastas.lt. www.tts.lt ir
kt. Informacija apie Tarnybos veikl4, numatomus renginius savivaldybes istaigoms siundiame
elektroniniu pa5tu. Apie teikiamas paslaugas Tarnybos klientai gali suZinoti ir i5 Tarnyboje
stenduose esandios informacii

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI rR RODIKLTAT

iniai pradiusiu metu veikltrs rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, at

nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti r ezultatai ir j q rodikliai

1.1. UZtikrinti
kokybi5k4 ir
efektyvq Tarnybos
veiklos valdym4

Telkti specialistus
2019 metq tikslq
ir uZdaviniq

igyvendinimui,
organizuoti,
koordinuoti
Tarnybos veiklas,
laiku ir tinkamai
parengti vidaus
dokumentus,
planus, ataskaitas,
sudaryti s4lygas
darbuotojams
tobulinti
kvalifikacij4.

l. Su Tarnybos
darbuotojais aptartas

savivaldybes mokyojq
metodinEs veiklos
organizavimas /
koordinavimas,
pedagogines
psichologines pagalbos
teikimas savivaldybes
Svietimo istaigose.

20 19 -03 -07 darbuotojq susirinkime
aptartos Tamybos veiklos 2018 m.

isivertinimo i5vados.

20 19 -06-06 pasitarime aptartas
Svietimo pagalbos specialistq darbo
ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo istaigose organizavimas.

20 19 - l2-0 5 darbuotojq susirinkime
aptartas Tarnybos veiklos 2020 m.
planas.

Su Mokyklq metodine taryba 2019-10-
16 posedyje aptartas metodines veiklos
organizavimas ir koordinavimas.

Lapkidio menesi su pagalbos
specialistais neformaliai aptartas vaikq
(mokiniq) ivertinimo Tarnyboj e
organizavimas.

Su psichologais, savo funkcijas
atliekandiais ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo istaigose,
individualiai aptartas jq veiklos
organizavimas.

1.



2. Atnaujinti arba
naujai parengti 4

dokumentai
reglamentuojantys
metoding veikl4 / Sios

veiklos koordinavim4,
dalykiniq olimpiadq ir
konkursq

organizavim4,
pedagoginOs

psichologines pagalbos
teikim4.

Parengtas Visagino savivaldybes etapo
mokiniq dalykiniq olimpiadq,
konkursq ir kitq renginiq organizavimo
ir vykdymo nuostatq projektas.
Nuostatus patvirtino Visagino
savivaldybes administracij os
direktorius 2019 m. geguZes 28 d.

isakymu Nr. fV-E-143.

2019-08-29 isakymu Nr. (1.1l) V-40
patvirtintas Tarnybos neformalioj o
suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo
fuarkos apra5as.

3. Parengtas Tarnybos
2020-2022 m.
strateginis veiklos
planas, 2020 m.
veiklos planas.

Parengtas Tarnybos 2020-2022 m.
strateginis veiklos planas.
Koordinatoriui pateiktas 2019-09 -
20 (ra5tas Nr. (3.37) 3-246).

Parengtas Tarnybos 2020 m. veiklos
planas.
Merui ir savivaldybes administracijos
direktoriui pateiktas 2019-12-17 (raStas

Nr. (1.13) S-316).
4. Ne maZiau kaip 60
proc. Tarnybos
darbuotojq tobulino
savo kvalifikaciia.

Kvalifikacij4 tobulino 10 Tarnybos
darbuotojq - 62,5 proc.

lSvada: uZduotis frykdy.ta, sutartas
vertinimo rodiklis virSvtas.

1.2. Kvalifikacijos
tobulinimo
progamq pasi[I4
formuoti
atsiZvelgiant i
savivaldybes
mokyklq

isivertinimo
duomenis.

Sudarytos s4lygos
pedagogams,
pagalbos
specialistams,
ugdymo istaigq
vadovams pl6toti
profesines ir
dalykines
kompetencijas

l. Organizuota ne
maLiau kaip 20
pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimo renginiu.

Organizuotas 3 I pedagogq
kval ifi kacij os tobul inimo renginys.

2. Atlikta, ap ibendrinta
ir aptarta kvalifikacijos
tobulinimo renginiq
dalyviq ir lektoriq
apklausa, kurioje
dalyvavo ne maZiau
kaip 250 pedasosu.

Atlikta, apibendrinta ir aptarta
kvalifi kacijos tobulinimo renginiq
dalyviq ir lektoriq apklausa, kurioje
dalyvavo 325 pedagogai.

3. Parengta ir
savivaldyb6s ugdymo

istaigoms pateikta ne
maZiau kaip I
kvalifikacijos
tobulinimo renginiq
pasiula, parengta
atsiZvelgiant !
savivaldybes mokyklq
isivertinimo duomenis.

Parengtos ir savivaldybes ugdymo

istaigoms pateiktos 2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiq pasi[los, jos
parengtos atsiZvelgiant i savivaldybes
mokyklq isivertinimo duomenis.
Pasi[los skelbiamos ir Tarnybos
interneto svetaineje
http://www.vspt. ltlveikla/kvalifi kacii os
-tobulinimas/

I5vada: uZduotis ivykdyta, sutartas
vertinimo rodiklis virSytas.

1.3. Teikti
pedagoging
psichologing
pagalb4

KokybiSkos ir
savalaikes
pagalbos tdvams
(globejams),

1. Organizuoti ir
igyvendinti ne maZiau
kaip2 tevq Svietimo
renginiai.

Organizuoti ir igyvendinti 3 tevq
Svietimo renginiai: mokymai,,Pozityvi
tevyste" (6 ak. val.),2 paskaitos (2 ak.
val.)

4



I savivaldybes

I bendruomenei
pedagogams,
pagalbos
specialistams,
ugdymo istaigq
vadovams
teikimas

2. Parengta ir
igyvendinta ne maiiau
kaip 2 pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimo programos
psichologiniais,
pedagogines

psichologines
pagalbos, jos teikimo
ar pan. klausimais.

Parengtos ir iglrvendintos 6 pedagogq
kvalifi kacij os tobulinimo programos
psichologiniais, pedagogines
psichologines pagalbos, jos teikimo ar
pan. klausimais.

3. Suteikta ne maiiau
kaip 125 Svietimo
pagalbos specialistq
konsultacijos tdviams
(globejams),
pedagogams, pagalbos
specialistams, ugdymo

istaigq vadovams.

Suteikta 266 pagalbos specialistq
konsultacijos t6vams (globej ams),
pedagogams, pagalbos specialistams,
ugdymo istaigq vadovams.

4. Organizuota ne
maZiau kaip 9
metodines dienos
savivaldybes Svietimo
istaigose.

Organizuota I I metodiniq dienq
savivaldybes Svietimo istaigose.

I5vada: uZduotis ivykdyta, sutartas
vertinimo rodiklis vir5vtas.

2. Uild 's' neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu hrrvo'
VZduotys Prieiastvs rizikos

2.1. Atnaujinti arba naujai parengti 4-
dokumentai reglamentuojantys metoding veikl4
/ Sios veiklos koordinavim4, dalykiniq
olimpiadq ir konkursq organizavim4,
pedagogin€s psichologines pagalbos teikim4
( I .1 .2.)

I Teises aktq pasikeitimai
I

I

I Su Tarnybos specialistais buvo ivertintos Neformaliojo

I suaugusiqiq Svietimo paslaugq teikimo tvarka, Mokiniq

I s.n99ia1iq;,, ugdymosi poreikiq (i5skyrus atsirandandiq

I del iSskirtiniq gabumq) ivertinimo tvarka, Klientq
I konsultavimo tvarka, metodines veiklos koordinavimo

I tvarka. Savivaldybes mokytojq metodine veikla pradeta
organizuc,ti kitaip, metoding veikl4 reglamentuojandiq
auk5tesnio lygio dokumentq n6ra, todel nusprgsta po
metq su Mokyklq metodine taryba aptarti metodines
veiklos organizavim4 savivaldybeje ir, jeigu reikds,
atnaujinti / parengti nauj4 savivaldyb6s mokyojq
metodin6s veiklos koordinavimo tvarkos apra54.
Numat5rta ke i sti Neformal i oj o s uau gus iqj q Svietimo
paslaugq teikimo tvark4. Kitos tvarkos ai5kios ir,
kadangi nebuvo teises aktq pakeitimq, nusprgsta jq
nekeisti. 2019 m. vykusio Visagino Svietimo pagalbos
tarnybos teikiamq paslaugq vidaus audito ataskaitoje
rekomenduota keisti tik Neformalioj o suaugusiqj q
Svietimo paslaugq teikimo tvark4.

buvo atlikta veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1..Pagal Institucijq, vykdandiq motyto.lq ir Svietirno paptU4
teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobulinim4, veiklos vertiiiimoir akreditacijos taisykles isivertinamos Mokymosi aplinkos
(internetas, seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, girosios

fsivertinimo i5vados panaudotos
rengiant Tarnybos 2020-2022 m.
strategini veiklos ir 2020 m. veiklos
planus.

]...!Jzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos



patirties sklaida ir edukacines patirties bankas, konsultavimas,
projektine veikla ir parlnerystes tinklai) bei vadyba ir
administravimas (vadovavimas, personalo vadyba ir ivaizdZio
k[rimas, planavimas ir administravimas, mokyojq ir Svietimo
pagalb4 teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobulinimo renginiq
programq vadyba). Padaryta iSvada, kad Tarnyba igyvendina. savo
misij4 ir uZsibreZtus tikslus bei uZdavinius. Kryptingai
tobulinimas kvalifikacijos tobulinimo procesas, siekiama
patenkinti kuo daugiau pedagogq bendruomenes poreikiq,
bendraujama ir bendradarbiaujama su ivairiomis institucij,cmis,
dalinamasi patirtimi. Tarnyba yra aktyvus neformaliojo Svietimo
dalyvis. Padarlta iSvada - instituciia uZsitikrinusi perspektwa.
3,2. Parengti ir Visagino savivaldybes tarybai pateikti Tarnybos
teikiamq paslaugq ikainiai.

Tarnybos ikainiai yra pagristi, parengti
ir pateikti pagal ra5tvedybos
reikalavimus.
Tarnybos ikainiai patvirtinti Visagino
savivaldybes tarybos 2019 m.
rugpiudio 29 d. sprendimu Nr. TS-204

3.3. Pakeisti / redaguoti Tarnybos veikl4 reglamentuojantys
teises aktai:
2019-08-29 isakymu Nr. (l.l l) V-39 parvirtintas VSpT darbo
laiko apskaitos apra5as,
2019-09-28 isakymu Nr. (1.1l) V-41 patvirtinta VSPT
atsiskaitymo uZ suteiktas paslaugas tvarka,
2019-08-29 isakymu Nr. (1.1 l)Y-42 patvirtintas VSPT
materialiojo turto nuomos organizavimo tvarkos apra5as, 2019-
08-29 lsakymu Nr. (1.11) V-40 patvirtintas VSpT neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarkos apra5as,
2019-05-28 isakymu Nr. (1.1 l)Y-24 pakeisti ir papildyti VSpf
darbuotoj q pareigybiq apra5ymai,
2019-08-20 isakymu Nr. (1.11) V-36 pakeistos VSpT darbo
tvarkos taisykles,
2019-08-19 isakymu Nr. (1.1l) V-35 parvirtintos VSPT
darbuotojq darbo nuotoliniu btidu taisykles,
2019 m. lapkridio l8 d. isakymuNr. (l.ll) V-64 parvirtintos
Visagino Svietimo pagalbos tarnybos finansu kontroles taisykles.

Teises aktai atitinka galioj andius
Lietuvos Respublikos teises aktus,
reglamentuoj andius Tarnybos veikl4,
teises aktuose reglamentuoti Tarnyboj e
vykstantys procesai, jie ai5kiis ir
Zinomi Tarnybos darbuotojams.

Nuo 2019-03-13 perkamos duomenq apsaugos pareigfino
paslaugos

UZtikrinamos BDAR nuostatq
laikymasis Tarnyboje, organizuotis
Tarnybos darbuotojq mokymai,
parengti duomenq apsaug4
reglamentuoiantys dokumentai.

Paren gti ir patvirtinti duomenq apsaug? reglamentuoj antys
dokumentai:
2019 -08-21 isakymu Nr. (1.11) V- 37 parvirtintos Duomenq
subjekto teisiq igyvendinimo taisykles;
2019 -08-21isakymu Nr. (1.11) V- 37 patvirtinta
Konfidencialios informaciios valdymo tvarka.

Reglamentuota duomenq apsauga,
imamasi priemoniq apsaugoti asmens
duomenis nuo neteisdto jq naudojimo.

fvairiais budais tobulinau savo kvalifikacij4 ir kompetencijas:
nuotoliniu btidu l2 val., dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, vie5osiose konsultaciiose.

Patobulintos vadybines
kompetencijos, : efektyvesnis Tarnybos
veiklos planavimas ir organizavimas,
vadovo veikla, maZesnemis laiko
s4naudomis iglrvendinamas veiklos
planas.

Tobulinau vadybines kompetencijas neformaliojo suaugusirjq
Svietimo ir kvalifikacijos tobulinimo programose :

20 l9-l I -08- 1 8 dalyvavau neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
programoje,,Vadovq rezeryo programa" (35 val.) rySpT
pazymejimas Nr. NS-2 I 0);
2019-03 -26-06- I 9 dalyvavau neformaliosios Svietimo lyderystes
programos modulyj e,,Svietimo lyderystes samprata" (240 akad.
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val.) (VSI ,,Mokyklq tobulinimo centras" paZymejimas Nr. LL3-
l9l15516);
20 I 9-08-28 dalyvavau mokymuose,,Svietimo kaitos kulmra ir
kultura Svietimo kaitai" (8 akad. val.) (VSf ,,Mokyklq tobulinimo
centraso' pazymejimas Nr. LL3-19 I fi6aO;
20 I 9-04-0 5 dalyvavau vie5oj oj e konsultacij oj e,,Pedagogin i q
darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybes
isivertinimas: naujos metodikos link" (NMV ApaLymaNr. SD-
3 8s).
Dalyvauju projekte,,Lyderiq laikas 3": esu kUrybines komandos
narys.

Geriau tenkinami savivaldybes
Svietimo istaigq bendruomeniq
poreikiai, sudaromos s4lygos bendrauti
ir bendradarbiauti, patirti bendros
veiklos sekmg, tobulinamos
kompetencijos, skatinamas
lyderiavimas.

Inicijavau bendradarbiavimo sutardiq pasira5ym4:
2019 -09 -02 su asociacija,,Vie5iej i interneto prieigos ta5kai
(VIPT)" Nr. BD-2 del bendradarbiavimo projekte,,prisijungusi
Lietuva";
2019-07 -0 1 su asociacija Visagino trediojo amZiaus universitetas
Nr. BD-l del bendradarbiavimo projekte,,s4lygq veiklos
stiprinimui Visagino trediojo amZiaus universitete sudarymas bei
efektyvumo didinimas pletojant savanori5k4 veikl4 ir
partnerystg".
Bendradarbiavome su PaneveZio Svietimo centru,
igyvendinandiu proj ekt4,,Suaugusiqjq Svietimo sistemos
pletra suteikiant besimokantiems asmenims bendr4sias ir
pagrindines kompetencij as" ir organizavome bendrus
mokymus Visagino savivaldybes bendruomenei.

Plediasi bendradarbiavimo tinklas,
vykdomq veiklq s4ra5as. Savivaldybes
bendruomeniq nariai tobulino savo
kompetencijas.

UZtikrinamas pedagogines psichologines pagalbos teikimas 2 psichologq etatq ikimokyklinese ir
prie5mokyklinese ugdymo istaigose
veiklq organizavimas ir koordinavimas.

4. Pako otos veiklos uZd i toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDTIOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBUI,INIMAS

5.

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rentltatai

ir jq rodikliai

Pa rezul kdant uZduotis rmas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys ivykdyttcs ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai tr
5.2. UZduotys i5 esmes lrykdy,tos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai tr
5.3. Ivykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6. Kompetencijos, kurias nor6tq tobulinti
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6.1. Vadovavimo

Direktore

-

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[Iymai:

Dale Gasiniauskiene
(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI

2020-0r-09
(data)

Darbuotoj tl patiketine
(mokykloje - mokyklos tu.yUos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimq lgyvendinantis asmuo)

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir siElymai:

M Dalia Nekliudova_
(vardas ir pavarde)

2020-01-09
(data)

_Meras(Svietimoptuigm
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Erlandas_Galaguz 2020-01-
(vardas ir pavarde) (data)(para5as)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdltos)

9.1. Racionaliai
valdant
ZmogiSkuosius ir
materialinius
iSteklius uZtikrinti
kokybi5k4 ir
efektyvi4 Visagino
Svietimo pagalbos
tarnybos veikl4

fglvendinamos Visagino Svietimo
pagalbos tarnybos veikl4
reglamentuoj andiq teises aktq
nuostatos

Atliktas Visagino Svietimo pagalbos
darbuotojq veiklos vertinimas ir numat5rtos
einamqjq metq uZduotys. Organizuoti
metiniai pokalbiai.
Atnaujinti I parengli nauji 4 Visagino
Svietimo pagalbos tarnybos vidaus
dokumentai.
Atliktas Visagino Svietimo pagalbos
tarnybos veiklos isivertinimas ir SSGG
analizd bei parengtas Visagino Svietimo
pagalbos tarnybos 2021 m- veiklos planas.

vertinimo rodiklius. atliktos i. kitos ueikloi. iu.ej,rsios Gigiamos iiakos Visagirro S;;im;-
paealbos tamybos veiklai. Si,rlome dir"kto.er 2019 -"t,+@erai. 

-



9.2. UZtikrinti
teikiamq paslaugq
kokybg

Teikti kokybi5kas laikmeti bei
Visagino savivaldybes
bendruomenes poreikius
atliepiandias paslaugas

Atlikta paslaugq gavdjq apklausa, ji
apibendrinta ir aptarta beijos iSvados
panaudotos planuoiant 2021 m. veikla.
Atliktas ir apibendrintas I pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo poreikio bei
Visagino savivaldybes bendrojo ugdymo
mokyklq isivertinimo i5vadq tyrimas ir
parengta bei paskelbta Sio tyrimo
duomenimis grista pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo programu pasifila.
Ne rnaZiau kaip 60 proc. Visagino Svietimo
pagalbos tarnybos darbuotojq pletojo ir
tobulino kompetencijas, reikalingas darbo
funkciloms atlikti.

9.3. Tobulinti savo
kvalifikacij4 bei
kompetencijas
pedagogines
veiklos / veiklos
organizavimo
klausimais

Patobul intos funkcij oms atlikti
reikalingos kompetencijos

Tobulinta kvalifikacij 4 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose ne maZiau kaip 30
ak. val.
Dalyvauta projekto ,,Lyderiq laikas 3"
ktirybines komandos veikloie
Kvalifikacija (kompetencijos) tobulinta
saviSvietos biidu.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

:Ytlut , Erlandas Galaguz 2o2o-ol-
lsuieti-o@ir (p*"s", @ (d"t")
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

Direktore Dale Gasiniauskiene 2020-01-_
(vardas ir pavarde) (data)(Svietimoistaigosvadovopareigos) (paraSas)

10.1. Teises aktq pakeitimai arba jq priemimo velavimas.
Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys itakos ZmogiSkiesiems i5tekliams. Specialistq triikumas.
Finansiniq i5tekliu trukumas.

10.2. Teises aktq pakeitimai arbajq priemimo velavimas.
Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys itakos Zmogiskiesiems istekliams.
Finansin iq iSteklirt trDkumas.

10.3. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys itakos Zmogi5kiesiems i5tekliims"
Finansin iq iStekliu triikumas.
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