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|staigos pristatymas
2007-02-13 Visagino savivaldybes tarybos sprendimu Nr. TS-772 2007 m. balandZio I d.

tlleigtas Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Visagino savivaldybes taryba
2016-05-26 sprendimu Nr. TS-98 sutiko reorganizuoti Visagino valstybines-kalbos centr4 prijungiantji prie Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyflai centro. Nuo 2016-10-01 

-puribuigu.

reorganizavimui tgsia veikl4 Visagino Svietimo pagalbos tamyba (toliau - Tamyba;. earesas:
Draugystes g. 72, Visaginas. Tel/faksas 8 386 OOOqq.' pt pastas: info@vspt.lt,
dale.gasiniauskiene@vspt.lt, tinklalapio adresas www.vspr.lt. Tamyba yra juridini, u.-*]tuilti.
antspaud4 su savo pavadinimu, atributik4, blank4, atsiskaitom q4 i kitas s4skaitas Lietuvos
Respubl ikoj e iregistruotame banke.

Tarnyba - biudZetine Svietimo paslaugq istaiga, organizuojanti neformalqj! suaugusiqjq
5vietim4, koordinuojanti savivaldybes pedagogq metoding ueifl4, teikianti pedagoging psicno'toglii
pagalb4 savivaldybes Svietimo lstaigq bendruomen.-t, organizuojanti dalyi'ines olimpiaAas ii
konkursus' mokymo plaukti uzsiemimus savivaldybes ikimo-kyklinit ir prieimokyklinio ugdymo
istaigose bei bendrojo lavinimo mokyklose.

Tamybos nuostatai patvirtinti Visagino
sprendimu Nr. TS-153.

savivaldybes tarybos 2016 m. rugpjudio l0 d.

Tamybos pagrindine paskirtis - neformaliojo suaugusiqiq Svietimo grupes universalus
daugiafunkcinis centras,

Tarnyboje mokymas vykdomas valstybine kalba, papildomos kalbos - anglq, rusq kalba.
Tarnybos direktorius

Tarnybos direktore Dale Gasiniauskiene, lietuviq kalbos ir literat[ros mokytoja,
pedagoginio darbo staZas 30 metq, vadybinio darbo staZas 9 metai, 2012 m. suteikta III vadybos
kvalifi kacine kate gorij a

Da I
Administracijos
darbuotofai

Pedagogai Pagalbos
specialistai

Kitidarbuotojai 15 viso

Skaidius Etatai Skaidius Etatai Skaidius Etatai Skaidius Etatai Skaidius Etatai
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Finansiniai Saltiniai 2015 m.
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Tarnybos veiklos rezultatai
Tarnybos misija - atvira moderni institucija, teikianti kokybi5kas edukacines, pedagogines

ir psichologines paslaugas, besiorientuojanti i infrastruktfiros kait4, Svietimo sistemos ptet.a Uei
savivaldybes bendruomeniq poreikiq tenkinim4.

Tarnybos vizija - daugiafunkcine Svietimo istaiga, teikianti kokybiSkas, laikmet!
atitinkandias paslaugas.

[gyvendinant Tamybos 2016-2019 m. strateginio veiklos plano tiksl4 - kokybiSkq, laikmet!
bei Visagino savivaldybes bendruomenes nariq poreikius atliepiandiq paslaugq teikirnas ir pietojimas,
s4lygq mokytis vis4 gyvenimq sudarymas, buvo vykdomas Tamybos 2016 metq veiklos plinas ir
siekiama kokybiniq ir kiekybiniq pokydiq. Tai patvirtina vykdyi darbai: organizuojamos iarnybos
klientq apklausos, jos apibendrinamos, jq rezultatai aptariami ir panaudojami veiklai tobuiinti,
sifilomi ivairus, savivaldybes bendruomenes nariq poreikius atliepiantys, neformaliojo Svietimo
renginiai, bendruomenei teikiama informacija apie nacionalines Svietimo politikos pokydius, steigejo
priimtus sprendimus bei Tamybos veiklos aktualijas, parengti/pakeisti ir patvirtinfi Tarnybos ,"1ft4
reglamentuoj antys dokumentai.

Strateginistikslas:kokybi5kq,laikmetibeiVisaginosavi,
paslaugq teikimas ir pletojimas, s4lygq mokltis vis4 gzvenim4 sudarymas

Tikslas Tikslo pasiekimo planuoti
kriteriiai

Tarnybos pasiektas rezultatas

UZrikrinti
ugdymo
programq

ivairovg,
paslaugq
prieinamum4
ir kokybg.
Pletoti vaikq ir
jaunimo
socializacijos
galimybes.

Kvalifi kacijos tobulinimo,
bendr4sias kompetencij as
pletojandiq mokymq ir
metodiniq renginiq skaidius
per metus (vnt.) 

- 70

lvyko 55 kvalifikacijos tobulinimo, 4 neformaliojo
suaugusiqlq Svietimo (valstybines kalbos kursai), 155
metodiniai renginiai. 15 viso 214 renginiq.
I Svada: kriterij us pasiektas.

ISduotq kvalifikacijos
tobulinimo pazymejimq
skaidius per metus (vnt.) -950

I5duotas 1481 pazymejimas apie dalyvavim4
kvalifi kacijos tobulinimo renginyj e.
I5vada: kriterij us pasiektas.

Dalykiniq olimpiadq ir
konkursq skaidius per
metus (vnt.) 

- 15

Organizuota 15 savivaldybes etapo dalykiniq olimpiadq ir
konkursq.
I5vada: kriterij us pasielctas.

Mokiniams, jq tevams
(globej ams), mokytoj ams,
pagalbos specialistams
suteildq konsultacijq
skaidius per metus (vnt.) -160

Suteikta 47 I konsultacijos:
Pedagoginis, psichologinis ir socialinis konsultavi
4 5 0 konsultacij q, konsultacij os neformal i oj o suaugus i qj q
Svietimo, kvalifikacijos tobulinimo metodines veiklos,
valstybines kalbos mokymq organizavimo klausimais -21.
I5vada: kriterij us pasiektas.

Prevencinds veiklos
skaidius per metus (vnt.) -5

Dalyvavimas SPPC igyvendinamame projekte,,pagalbos
mokiniui efektyvumo ir kokybes pletra (ll etapas).,,
savivaldybes Vaiko gerovds komisijos, savivaldybes
tarpinstitucin6s komandos del vaikq, galimai patyrusiq
smurt4, darbo grupes, savivaldybes narkotikq kontroles
komi sij os veikloj e, inicij uotas proj ektas,,5 pA... Vykdoma
veikla !ryvendinant Vaiko vidutines ir minimalios
prieZiiiros lstatymo nuostatas (vykdyta vaiko minimal i os
prieZiiiros priemone - I atvejis), dalyvavome Visagino
,,Atgimimo" gimnazij os vykdomame proj ekte,,sveikas
paveldas: mokydami mokomds', (partneriai).
ISvada: kriterij us pasiektas.

Parengti ir igyvendinti
projektai (vnt.) 

- I
Parengtas ir igrvendintas 1 gamtamokslinis pro;ektas
,,Gamtos dovanos".
ISvada: kriterij us pasiektas.



Tarnybos specialistai vykde Sias veiklas:

Pokyiiai per pra6jusius metus
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio l5 d. isakymu Nr. V-29

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras yra akredituotas 5 metams (akreditacijos
paZymejimas AP Nr. 087).

fvyko Visagino valstybines kalbos centro ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centro reorganizac,ja, po reorganizacijos veikl4 tgsia Visaglno Svietimo pagalbos trnyba.

Visagino savivaldybes tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr- TS-167 Tarnyboje, pasibaigus
Visagino valstybines kalbos ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir 'mokyklai 

cen-tro
reorganizacijai, isteigtos naujos pareigybes ([kvedZio, informaciniq technologijq specialisto),
padidejo esamq pareigybiq etatq skaidius (metodininko, vyr. buhalterio, sekretoriaus-arctryvaro).

Teisin6 bazd
Tarnyba ir Tamybos direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Mokymosi uir4 gyr.rim4 uZtikrinimo
strategija, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo istatymu, VieS6q pirkim-q lstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir moksio'ministro lsakymais

Eil
Nr.

Veikla 2015 m. 2016 m.

1. Neforr4alusis suaugusirfq Svietimas
Ll Kvalifi kacij os tobulinimo renginiai 56 renginiai,

1597 dalwiai
55 renginiai, 1452

dalyviai
1.2. Valstybines kalbos mokymas Mokymai nebuvo

vykdomi
3 programos,4

grupds, 74
dalyviai

2. Metodine veikla
2.1 Metodiniai renginiai (gerosios patirties seminarai, atviros

pamokos, parodos, konfbrencijos, diskusijos, straipsniai spaudoje,
mokyklq metodines tarybos ir metodiniq b[reliq posediiai, atviri
renginiai)

151 renginiai,
1201 dalyviai

155 renginiai.
1126 dalyviai

2.2. Edukacines patirties banko papildymas I 2 darbu 15 darbu
3. Neforrnalusis vaikq Svietimas
3.1 Savivaldybes etapo olimpiadq ir konkursq

organizavimas
15 olimpiadq,
254 dalyviai

15 olimpiadq, 262
dalyviai

3.2. Mokymo plaukti organizavimas 1270
vaikai/mokiniai

1 s02
vaikai/mokiniai,

24 mokiniai
dalyvavo plaukimo
mokvmo proiekte

4. Pedagqgind psichotogind pagatba
4.1 Pedagoginis psichologinis ivertinimas (kompleksinis

pedegoginis psichologinis !vertinimas, vaikq mokyklines ir
prie5mokyklines brandos, DISC, WIC-III, ikimokyklinio amZiaus
vaikr.I kalbejimo ir lalbos sutrimimo ivertinimai)

55 42

4.2. Tevq/visuomenes Svietimss (seminarai, paskaitos, prane5imai,
straipsniai Zini sklaidoje)

20 I5

5. Konsultavimas
5.1 Konsultacijos 5r8 489
5.2. Klientai 241 247
6. Projektind veikla
6.1 Inicij uoti ir igyvendinti projektai 2 I
6.2. Dal)ryavimas projekte, projekto partneris J J
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patvirtintais teises aktais. Visagino savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais.
reglamentuojandiais Tamybos veikl4.

Vadovo indelis tobulinant istaigos administravim4
Nuolat rtipinuosi humanistiniq santykiq, pagristq bendradarbiavimu, Tarnybos kultDros ir

teigiamo ivaizdlio puoselejimu, saugios funkcionalios estetines aplinkos k[rimu. Stingiausi sukurti
ir iSlaikyti pozityviq ir ikvepiandi4 darbo atmosfer4, darbuotojus nuteikti darbui ir juos motyvuoti
nep.aisant kilusiq problemq ar sunkumq. Tarnyboje lgyvendinama personalo formavimo politila yra
skaidri, pagrista Tamybos veiklos tikslais ir uZdaviniais: darbuotojq funkcijos, teises ir pareigos yra
ai5kiai apibreZtos ir Zinomos darbuotojams (2016-09-30 isakymas Nr. (llt; V-SO,,Del Visagino
Svietimo pagalbos tamybos darbuotojq pareigybiq apraSymq patvirtinimoi',Zol6-10-10 !sakymur=N..(l.ll)V-65 ,,Del Visagino Svietimo pagalbos tamybos metodininkq pareigq paskirstymo,,), visi
darbuotojq pareigybiq apra5ymai skelbiami Tarnybos tinklalapyje. Su darbu-oiojais lvaiiiais biidais
aptariama jq vykdoma ar jau ivykdyta veikla, kilg sunkumai aipioblemos, kartuieskoma bfidq joms
sprgsti. Rengiant Tarnybos dokumentus tariamasi/diskutuojama su darbuotojais/Tarnybos taryUa.
Skatinau darbuotojq kompetencijq tobulinim4, Tarnybos specialistai isklause 261,5 val. ivairiqmokymq. Taip pat skatinau darbuotojus semtis inovacijq ii skleisti patirtj (Tarnybos darbuotojai
parenge 9 kvalifikacijos tobulinimo programas, skaite 9 pranesimus/paskaitas). Siekiau, kad bitq
gerinama bendradarbiavimo patirtis, skatinau ir inicijavau projektq rengim4, atnaujinau i;
admin i struoj u Tarnybos tinklalap! www.vspt. lt

svrpuvro po., IrIKo s *v^Nil#ff Hirr*o IS rAr Go s srRArE Grro s
KURIMAS IR IGYVENDINIMAS

Strateginio veiklos plano rengimas, koregavimas ir vykdymas
Tamybos veikla ir valdymas grindZiami bendra ateities vizija,tikslq ir veiksmq derinimu.
Tamyba savo veikloje vadovaujasiTarnybos strateginiu zOia-zot8 metq planu (patvirtintas'farnybos direktoriaus 2016-02-29 isakymu Nr. (1 .lD Y:2D, kur! parenge Tarnybos strateginio

veiklos plano parengimo, vykdymo ir kontroles darbo grupe. tarny'bor stra-teginis planas pagfrstas
Tamybos isivertinimo, vidaus ir i5ores aplinkq iStefuiq analizes duomenimis, dera ., -suti.r,
savivaldybes Svietimo politika ir strategija. Tamybos bendruomene yra susipaZinusi su Tamybos
strateginiu veiklos planu ir vadovaujasi juo savo veikloje. Strateginis Tamybos veiklos piunu,
skelbiamas Tarnybos tinklalapyje. Parengta ir Visagino savivalJybes administracijai put.iktu
strateginio veiklos plano ataskaita.

Metinio veiklos plano rengimas, koregavimas ir vykdymas
Inicijavau Tarnybos metinio veiklos plano rengim4: sub[riau darbo grupg ir pa vedZiau jai

parengti 2016 m. veiklos plano projekt4 (2015-12-28 lsakymas Nr. (1.11) v-Zqj. Tarnybos metinis
veiklos planas parengtas vadovaujantis Tarnybos strateginiu zilo-aotg 

'm. 
,"iklo. planu,

atsiZvelgiant i Salies ir savivaldybes prioritetus Svietimo srityj*e, atsiZvelgiant i Tarnybos darbuotojq,
klientq pasiiilymus, pastabas del veiklos tobulinimo, pagrlstas veiklos lJivertinimo, ilientq apklaus[
rezultatq duomenimis. Planas buvo svarstomas ir koreguojamas, plano projektui pritare Tarnybos
Taryba (2016-02-02 posedZio protokolas Nr. CT-2), dariuoiojai lZole-oZ'-z4"susirinkimo protokolas
Nr. PD- I ). Metinis veiklos planas patvirtintas 20 I 6-03-03 lsa"kymu Nr. ( 1 . 1 I ) V-23. 2016 m.rugsejo
menesi besibaigiant Visagino valstybines kalbos centro ir Visagino pugutUor mokiniui, moky.to;ui irmokyklai centro rcorganizacijai inicijavau Tarnybos veiklos plano koregavim4 atsiZvelgiant ipasikeitusias funkcijas (2016-08-l I isakymas Nr. (l .11) Y-47), papildytas 2016 m. veiklos planas
patvirtintas 2016-10- l9 isakymu Nr. (1 .l I ) V-70. Tarnybos bendruomenl y.u susipaZinusi su metiniuveiklos planu ir vadovaujasi juo savo veikloje. Tarnybos taryba, Mokyklq' metodine taryba,
metodiniai b[reliai renge 2016 m. planus. planai derinami su Tarnybos metodininku, juos tvirtina
Tamybos direktorius.
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Individualiai su kiekvienu darbuotojq aptariau jq veiklos ataskait4, pasiektus rezultatus.
veiklos sekmes ir nesekmes, planus tolesnei veiklai. Kasmet rengiu savo veiklos ataskait4, teikiu j4
Visagino savivaldybes tarybai, Tarnybos veiklos ataskaita kasmet teikiama Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centrui, Tarnybos lsivertinimo rezultatai - Nacionalinii mokyklq
vertinimo agent[rai.

Kiekvienq menesi sudaromas Tamybos menesio veiklos planas, kur! tvirtina Tamybos
direktorius. Menesio veiklos planui savo pasi[lymus teikia visi Tarnybos darbuotojai, metodiniai
bfireliai, savivaldybes Svietimo istaigos. Planas elektroniniu pa5tu siundiamas Visagino savivaldybes
administracijos Svietimo, kulttros iisporto skyriui, visoms Visagino savivaldybes ivietimo, kult[ros
i stai goms, skelbiamas Tarnybos tinklalapyj e, Tamyboj e esandiame stende.

Igytos kompetencijos ir patobulinta vadybine kvalifikacija padejo perteikti rurimas Zinias
Tamybos darbuotojams, bendruomenes nariams, sutelkti bendruomeng efiktyviam strateginiq tikslq
iglvendinimui: Tarnybos darbuotojai, bendruomends nariai Zino bei supranta Salies, ruriruiayU"r,
Ta.rnybos veiklos prioritetus, Svietimo politikos pokydius, tendencijas, naujoves, jas taiko savo
veikloje. Svarbus ir aktual[s Tarnybos veiklos klausimai aptariami ta.nybts darbuotojq
susirinkimuose. Susirinkimus i5 anksto planuoju, darbotvarkes taip pat skelbiu iS anksto, Tarnyboi
darbuotojai gali itakoti svarstomus klausimus, siuly,ti svarstytinui klausimus. Tarnyboje nuolat
kolegialiai diskutuojama apie darbo kokybg ir kylandias problemas/sunkumus, jq sprendimo b[dus,
aptariami nuveikti darbai, jq rezultatai, reflektuojama ir isivertinama .2016 m. initlauau 2 Tamybos
darbuotojq susirinkimus. Inicijavau 13 klausimq svarstym4. Inicijuoju Tarnybos menesio veiklos
planuose numatytos ir ivykdytos veiklos aptariamus Tamybos darbuoiojq susirinkimuose (2016-02-
24_susirinkimo protokolas Nr. PD-1): darbuotojai pristato savo veiki4,.l.igu yra - vertinimus,
reflektuoja. Visq darbuotojq veikla vie5a.

Inicijavau darbo grupes Tamybos 2016 m. lsivertinimui parengti (2016-12-15 isakymasNr.(1.11)V-88) sudarym4 ir pavedZiau jai parengti Tamybos 2016 m. veikios lsivertinim4 pagal
,,lnstitucijq, vykdandiq mokytojq ir Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobuiini,i4,
veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles" (patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2008 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. ISAK-1 1 16), 2017 m.veiklos plano projektui parengti
sudarym4 ir pavedZiau Siai grupei parengti 2017 m. Tarnybos veiklos plano projeUlq eOiO-n-75
lsakymas Nr. (l.l 1)V-89).

Ugdymo planas
Inicijavau darbo grupes Tarnybos 2016-2017 m.m. ugdymo planui parengti sudarym4

(2016-08-ll fsakymasNr.(1.11)V-44)irpavedZiaujaiparengtiTarnybos 21rc-;OlTm.m.ugdymo
plano projektQ. Ugdymo planas buvo aptartas su speciaiistais, patvirtintas 2016-09-30 lsatymu Nr.(l'11) V-55. Ugdymo planas reglamentuoja Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo (kalbq molymo) ir
neformaliojo vaikq Svietimo (mokymo plaukti) programq lgyvendinimq20t6-2017 m.m. 2016-10-
03 isakymu Nr. (1.1 l)V-57 patvirtinta Visagino Svieiimo pugutUor tarnybos mokymo plaukti igudZiqugdymo ir tobulinimo programa. ugdymas tarnyboje organiiuojamas pusmediais.

2016-10-12 isakymu Nr. (1.11) V-68 subflriau darbo grupg mokiniq skaitymo gebejimq
stiprinimo veiksmq planui 2016-2017 m.m. parengti. Buvo parengtas plano projektas ir 

-put"ittu,
Visagino savivaldybes Svietimo, kulttros ir sporto skyriui.

fstaigos kultDros formavimas, pokyiiai
Sekmingai igyvendinamos Tarnybos veiklos gaires, gerinamas ivaizdis, kryptingai siekiama

teikiamq paslaugq kokybes, savivaldybes bendruomene iiformuojama apie Tarnybos veikl4 ir
teikiamas paslaugas.

Tarnyboje susitarta del ver.tybiq, elgesio norrnq, jos puoselejamos, vertybiq sistema
atsispindi jos veikloje, i5orineje kulturoje (bukietuose, stenduose, internett svetaineje) ir titur. Tai
sekmingos Tarnybos kulturos pletoj imo s4lyga.

Daug demesio skiriama pozityviam Tarnybos lvaizdZiui: kaupiama ir tvarkoma Tamybos
istorija, rupinamasi Tarnybos estetiniu lvaizdZiu, palan[ia darbui aplinka, Tarnybos edukacinemis
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aplinkomis. Inicijavau Tarnybos lvaizdZio kurimo darbo grupes sudeties pakeitimq (2016-11-07
isakymas Nr. (1.1l)Vr7) ir darbo grupes Tarnybos istorijaikaupti sudeties pakeitimq (2016-t l-0g
isakymas Nr.(1.1 1 )V-78).

Inicijuoju tradiciniq Tarnybos renginiq organizavimo darbo grupiq veiklq. Tamyba
kiekvienais metais dalyvauja Suaugusiqlq Svietimo savaiteje. Inicijavau dlrbo grupes suaugusiqjq
mokymosi savaites ,,Mokymosi spalvos" planui parengti .uda.yr4 izo t o- t 0- 12 liakymas Nr. 1t . t"t j
V-67) ir ipareigojau darbo grupg parengti Sios savaites plan4.

Vykdoma projektine veikla: Tarnyba rengia projektus, yra projektq partneris, Tarnybos
darbuotojai - projektq dalyviai ir iniciatoriai. inicijavau darbo g.up"r ,,ir.o;"tto, skatinandio
Lietuvos gyventojq.pilietiSkum4, politini aktyvum4 iipatriotiskr*['. izoto-or-os lsakymas Nr.
(1'I1) v-l) ir projekto,,Teigiamo meno poveikio Zmogaus gerovei skatinimas..(2016-01-0g
isakymas Nr. (l.l 1) V-2) paraiSkoms parengti.

Nuolat tvarkomas ir atnaujinamas Tamybos tinklalapis, jame skelbiama aktuali informacija.
Tinklalapis sukurtas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybei 2009-12-16 nutarimu Nr. l72l
pawirtinto ,,Bendrqiq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto svetainems
apra5o" reikalavimus.

Tamyboje sukurtos reikiamos edukacines erdvds, kurios gali b0ti pritaikomos ir kult[rinems
reikmems. frengta erdve Tarnybos apdovanojimams, padekoris ir pasiekimus pagrindZiantiems
dokumentams eksponuoti. sukurta parodq erdvE, inicijavau parodq organizavim4.

Turtinami Edukacines patirties ir mokiniq pasiekimq bankai, slkelbiama apie juose sukauprus
darbus.

Tarnyboje r[pinamasi gamta, pletojama ekologine kultura: rfiSiuojamos Siuk5les, lrengtosspecialios deZutes elektros irenginiq surinkimui, skelbiama informacija gu*ioruuliniais ir ekolog'ijos
pletojimo klausimais.

Tamybos kult[r4 formuoja visi Tarnybos darbuotojai. Tarnybos atmosfera demokratiska,
grindZiama skaidrumo, teisingumo bei lygiq galimybiq piincipu. Vyrauja abipuse pagarba grlsti
santykiai. Palaikomas ir skatinamas visq Tarnybos darbuotojq uttyrr'r-ur, vertinamos ir diegiamosjq idejos, sumanymai, iniciatyvos.

Daug demesio skiriama darbuotojq tarpusavio santykiams, kolektyvo sutelktumui (bendri
Tarnybos darbuotojq renginiai, susirinkimai, Litu veikla), darbuotojq ir klientq bendravimui(numatytas specialistq konsultacijq laikas, jis skelbiamu, urt kiekvieno specialisto kabinetq durq,
Tarnybos tinklalapyje, yra galimybe i5 ankito registruotis konsultacijoms, pasirinkti patogq laik4,
atskirais atvejais galima konsultacijq laik4 suderinti su specialistais iniiriouujiui). Sudaryros s4lygosdarbuotojq kfirybi5kumui' iniciatyvumui (darbuotojai savo iniciatyva puosia Tamybos patalpas
Kaledoms ir Naujiesiems metams, kuruoja mainq ut.iia ,,15 rankq ! ra-nkas'., demonstruoja savok[rybinius/metodinius darbus parodose, metodiniuose bureliuor., n.ib*ulioje aplinkoje). Visomsprasmingoms Tarnybos darbuotojr.l iniciatyvoms pritariu, jas palaikau, "dalyvauju 

Tamybosrenginiuose, pagal galimybes 
- i, jq organizavime.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Tamyba yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. Bendradarbiaujama su Visaginosavivaldybes administracija, savivaldybes Svietimo, kult[ros, sporto ir sociaiinemis istaigomis,Rekreacijos paslaugq centru (teikiamos konsultacijos, informac'ija Tarnybos veiklos klausimais,atliekami tyrimai, organizuojami bendri renginiai ir"veiklos). Inicilavau/puluitu, bendradarbiavim4

su socialiniais partneriais Salies lygmeniu: uLmegztiglaud[s rysiai su zu.urq u.iSr.ndioniq Svietimopagalbos tarnybomis, Ignalinos rajono pagalbos mo-kiniui, .ttytoiui ir mokyklai centru, Roki5kios.vl$imo centru, siq rajonq Svietimo istaigomis (dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,dalinimasis ger?l,a darbo patirtimi, keitimasis informacija), ltraukiau i bendradarbiavim4 susocialiniais partneriais Tamybos specialistus. Bendrauj#a ii bendradarbiaujama ir su kitaisrespublikos Svietimo.c_entrais, Svietimo pagalbos tarnybomis, UpC, SppC, LASUC, KNUC, ITC,NMVA. LMNSC. 2016 m. imta bendradarbiauti su viKK, Lietuvos plaukimo federaciia.
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Skatinu savivaldybes rnetodiniq b[reliq bendradarbiavimq su kolegomis kituose rajonuose.
Aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja, dalinasi darbo patirtimi psicholo"gq, socialiniq p.dugogq,
specialiqiq pedagogq logopedq metodiniai bureliai, ikimokyklinio piiesmotyttinio ,gjfiil
pedagogq klubas ..MaZylis".

tstaigos veiklos isivertinimo organizavimas ir gautq duomenq panaudojimas veiklai planuoti ir
tobulinti

Tamybos veiklos isivertinimas atliekamas kasmet pagal ,,lnstitucijq, vykdandiq mokytojq ir
Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobulinim4" veiklos vertinimo ir' akreiitaci;os
taisykles". veiklos_. isivertinime dalyvauja Tarnybos speciaiistai. Vertinamos veiklos sritys:
mokymosi aplinkos(internetas, seminarai, kursai, puikuitor ir kiti renginiai, konsultavimas, projektine
veikla ir partnerystes tinklai) bei vadyba ir administravimas (vadovavimas, personalo vajyba ir
ivaizdLio kfirimas, planavimas ir administravimas, mokytojq ir svietimo pagalb4 teikiandiq
specialistq kvalifikacijos tobulinimo renginiq programq uuAyUul. Inicijavau lsivertinimo i5vadq
aptariam4 Tamybos darbuotojq susirinkime (20rc:02-24 protokoias Nr. pD-l), jos panaudojamos
Tarnybos veiklos tobulinimui ir pletojimui.

Atlikus Tarnybos veiklos isivertinim4, padaryta iSvada, kad Tarnyba jgyvendina savo misij4 ir
uZsibreZtus tikslus bei uZdavinius. Kryptingai tobulinamas ir pletojamas siauguriqjq neformaliojo
Svietimo procesas,. siekiama patenkinti kuo daugiau savivaldybes bendlruomenes poreikiq,
bendraujama ir bendradarbiaujama su ivairiomis institucijomis, dalinamasi patirtimi. padaryta iSvada

- viskas gerai.

savivaldos instituciiq veikla ir iq ltraukimas i istaigos valdymq
Auksdiausia Tarnybos savivaldos institucija yra Tarnybos taryba. Ji kolegialiai svarsto

Tarnybos veiklos bei finansavimo klausimus ir pugui ko*petencij4, upiAreZt1 nuostatuose, priima
sprendimus bei daro itak4 direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka viiuomening Tamybos
valdymo prieZiDr4, teikia pasifilymus Tarnybos veiklos gerinimui ir pletojimui, pletoja ir paiaiko
Tarnybos tradicijas ir kultlr4 (dalyvauja organizuojant tradicinius Tary'bos ienginius).

Kiekvienais metais taryba svarsto Tarnybos metq veiklos plan4, teikia pa'siulymus ir pastabas.
Tarybai teikiau reikiam4 informacij4, bendiauju ir bendradarLiauju kitais klausimais, d'alyvauju
posedZiuose ir skatinu tarybos nariq iniciatyvum4 bei savaranki5kum4. pasikeitus rarnybos
nuostatams' inicijavau Tarnybos tarybos atnaujinim4: kreiptasi ! Visagino savivaldybes seniunaidius
del seniDnaidio delegavimo.

NEFORMALTOJO suAUGUS rvru l'+i#tr8 i*o. r ro, METoDTNE s vErKL o sKOORDINAVIMO, PEDAGOGINES PSICHOLOGINES iaCar,nos TEIKTMO,
DALYKINIU OLIMPIADU IR KONKURSU, MOKYMo PLAUKTI U/Unrvrivr!

ORGANIZAVIMO VALDYMAS

Neformaliojo suaugusiqjg Svietimo proceso valdymas
Pletojant ir tobulinant Visagino savivaldybes bendruomenes kompetencijas, ypatingas demesysbuvo skiriamas teikiamq paslaugq neformaliojo suaugusiqjq svietimo ."ngiriq, konsultavimokokybei bei pasi[lymams. Buvo sukurta 2016-2016 m.m. ivalifikacijos iobulinimo renginiq

ivery]1imo anketa. I jos klausimus atsake 39 respondentai. Jie nurod6, kas buvo svarbiausia renkantiskvalifikacijos tobulinimo renginius, kokie renginiai buvo naudingiausi, kaip panaudos renginy.iegaut4 informacij4, k4 reiketq keisti ar tobulinti, i5sake savo pastabas, pageidavimus ir pasiulymus.Dideja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq pasi[la, sudaryto"s satygos dalintis gerqjapatirtimi, savarankiSkai studijuotikolegq gerqJqputi.tl, semtis idejq, organirroti iilyr.ines, metodines
ar kfirybiniq darbq parodas.

Inicijavau darbo grupes neformaliojo suaugusiqjq programq rengimo ir igyvendinimo tvarkaiparengti (201 6-08- 1 I isakymas Nr. ( I .l I iv-43) u.i niro.rnu'iiojo vaikq svietimo programq rengimo
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ir jq igyvendinimo tvarkai parengti (2016-08-l I isakymas Nr. (1.11)V-42), parengti neformaliojo
suaugusiqjq program_q rengimo ir lgyvendinimo tvarkos ir neformaliojo ,uiLq Sri.timo prog.a,iq
rengimo irjq igyvendinimo tvarkos projektai.

2016-01-28 isakymu Nr. (l.ll) V-14 patvirtinta (atnaujinta) kvalifikacijos tobulinimo
programq koordinacine taryba.

Tarnyba nuolat tiria ar ivairiais neformaliais budais @okalbiai, diskusijos ir pan.) ai5kinasi
Visagino savivaldybes pedagogq bendruomenes neformalaus svietimo bei kvaiifikacijos tobulinimo
poreikius, atsiZvelgdama ijuos si[lo nefbrmaliojo suaugusiqjq Svietimo, kvalifikacijos tobulinimo
renginius. Renku informacij4 apie naujas kvalifikaiijor 

'tobulinirno 
programas, vykdomas

respublikoje, apibendrinu 5i4 informacij4, teikiu j4 metoiininkui, kad butq afitarta metodiniuose
bilreliuose, Kvalifikacijos tobulinimo koordinavimo taryboje 2 kartus per metus (l ir II pusmeti)
rengiamos ir savivaldybes Svietimo ir kultiiros institudoms teikiamos neformaliojo suaugusiqjra
Svietimo programq pasiDlos. Jos sudaromos individualiai tariantis su metodininku.

Kartu su metodininku vertinu Tamybai siDlomas/teikiamas neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
programas, jas tvirtinu arba inicijuoju jq redagavim4, atsiZvelgiant i savivaldybes bendruomen6s
poreikius, inicijuoju laujq programq paie5k4 ir rengim4. Vadovaudamasi ,,Mokyklq vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos -otiniuispecialistq kvalifikacijos tobulinimo programq akreditavimo tvarkos apias[': (patvirtintu Z0O7 m.
lapkridio 23 d. LR Suv !sakymu Nr. isRr-z zlsl z kvalifikacijos tobulinimo programas prilyginau
akredituotoms (2016-06-14 isakymasNr. (1.11)V-39 ir20t6-12-20 lsakymasN.. [t.r rjV:9ij.- 

--
Nuolat konsultuoju kvalifikacijos tobulinimo programq rengejus ir vertintojus. (onsuliacijos

nefiksuojamos.
Tarnyboje sudarytos sQlygos pedagogq staZuotei kvalifikacijos tobulinimo klausimais.

Inicijavau, kad rarnyba taptq ilgalaikes (6 menesiq) pedagogq staZuotes vieta.

Metodinds veiklos koordinavimas
Metoding veikl4 reglamentuoja Tamybos direktoriaus patvirtinti dokumentai: Metodiniq

b[reliq veiklos organizavimo nuostataio trrtokyktq metodines tarytos veiklos organizavimo nuostatai.
Mokytojq metodine taryba ir dalykq metodiniai bureliai rengia metodines'veiklos planus. planai

suderinami su Tarnybos metodininku, juos tvirtina Tamybos diiektorius. Metq pabaigoje Mokyklq
metodine taryba ir metodiniai bureliai apibendrina ,uro ulikl4 ir rengia atuskuitus.

Lankiausi kai kuriq metodiniq b[reliq posedZiuose, neformaliai bendrauju su Mokyklq
metodines tarybos ir metodiniq bureliq pirmininkais, nariais, juos konsultuoju, aptaiiu lgyvendintasveiklas, teikiu ivairius pasitilymus.

Tarnybos Zenkliuku .,Visagino savivaldybes Mokytojas" apdovanota Mokyklq metodines
tarybos pirmininke',,Verdends" gimnazijor p.udiniq klasiq *ttyto;l eksperte Danguole Savidiene.

Pedagogin6s psichologinOs pagalbos teikimo vadyba
. Organizuoju pagalbos vaikui specialistq daib4: paskirstau darbus, aptariu jq vykdymq irrezultatus- Su specialistais aptariu mokiniq, turindiq specialiqjq ugaymolsi) foreikiq vertinim4.

Inicijavau darbo grupes sukfirim4 konsultacijq organiiavimo, afskaiios i. ve,tinimo tvarkai/aprasui
parengti' Konsultacije,gr^S1ni1avimo, apskaitos ir vertinimo waikos aprasas patvirtintas 2ol6-02-24
isakymu Nr. (l.ll) V-20. 2016-ll-i9 lsakymu Nr. (1.11)V-83 suburiau darbo grupg Vaikopriedmokyklinio ir mokyklinio brandumo tarnybo;e lvertinimo tvarkai p".""gti. $itvarka patvirtinta
2016-12-16 isakymu Nr. (1.1r)v-90. Ji skelbiama Tarnybos tinklalapyje.

Neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo vadyba
Neformalusis vaikq Svietimas - savivaldybes etapo dalykiniq olimpiadq ir konkursq mokiniams

bei mokymo plaukti uZsiemimq/pamokq organ izavimas.
Tarnyba vykde Lietuvos mokiniq dalykiniq olimpiadq ir konkursq (pagal Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo m.inistro isakymu puwirtin"tq grunr.aj savivaldybes 
"iupr., 

pateike paraiskas
respublikiniams dalykiniq olimpiadq ir konkursq.iupurn.. Renge ollytiniq'olimpiadq nugaletojq.
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dalyviq.pagal mokyklas suvestines. Su metodininku aptartas olimpiadq organizavimas 201 6_-2017 m.m'' dalykq dienos/konkursai zemesniqfq klasiq 
'mokinimas 

savivaldybes bendrojo ugdymomokyklose' Tokiq dienq/konkursq organiiavimas buuo uptu,tas metodiniuose b[reliuose, numat)rtasrengiamq konkursq tvarkarastis. aptarti organizavimo klausimai.
Su Tarnybos metodininkais aptartas Lietuviq kalbos dienq organizavimas z0l7 m.,numatytirenginiai ir atsakingi asmenys, pa.engtas plano projektas.
Tamybos rengiamq konkursq organizavim4 (inicijavim4, apdovano.jim4 ir pan.) reglamentuojaTarnybos direktoriaus patvirtinti teises aktai. Inicijavau visagino savivaldybes bendrojo ugdymomokyklq pradiniq klasiq ir 5-8 klasiq mokiniq konlurs4 ,,Gamtos dovanoso. (2016-04-29jsakymasNr' v-32), sudariau komisijE Sio konkurso komandq d;;L.l vertinimui (2016-04-29 lsakymas Nr.(1.1 1) v-33).
Tarnyboje dirba 4 plaukimo instruktoriai, organizuojami plaukimo uzsiemimai savivaldybesikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigose-bei benoro;o ugdymo mokyklose.
Parengta plaukimo mokymo uzsiemimrJ bisine baze, tiriimas svietimo lstaigq plaukimomokymo poreikis, su kiekviena Svietimo lstaiga individualiai derinamas pamokq tvarkarastis, kitiplaukimo mokymo klausimai, paskirtas Ta.nybos darbuotojas, koordinuojantis plaukimo instruktoriqveikl4 2016-08-11 lsakymas Nr. (1.11)v-45. Plaukti mokomi ikimokykliniq ir priesmokykliniqgrupiq vaikai bei 3-6 klasiq mokiniai, su.Lietuvos plaukimo federacija buvo pasirasyta projekto

"Mokek plaukti ir saugiai elgtis vandenyje - 20rc; sutartis ir papiliomai mokomi 24 2 klasiqmokiniai' "Plaukimo mokymo uZsiemimai derinami su visagino rekreacijos paslaugq centru(uZsiemimq laikas baseine, mokiniq pavbLejimas i baseinus). Su plaukimo instruktoriais, svietimo
ltluigY administracrjl neformaliai aptariami ir vertinami plau(imo mokymo uzsiemimai .z0l6m. 336visagino savivaldybes m.okiniai dalyvavo 

.respublikineje akcijoje ,,Ar tu plauki?,,, akcijosorganizatoriui ir plaukimo instruktoriams pareiskiau padeki QTl6-05-24 lsakymas Nr. (l.l l) v-36).

Edukaciniq aplinkq kiirimas ir tobulinimas
Tarnyba patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei nuosavybes teisepriklausanti nekilnojamqii turt4, esanti Draugysres g. I 2, Visaginas:

Administraclos t aUlnetas
Mokymq klase
Kompiuteriq klase
Metodininkq kabinetas
Specializuoti kabinetai (psichorogo, specialiojo pedagogo rogopedo, sociarinio
pedagogo)
Kitos patalpos:
Archyvas
Koridorius
Poilsio kambarys

3

I
I

1

J

I
I

I
J

Siose patalpose-organizuojami ir vykdomi neformaliojo suaugusiqjq svietimo (valstybineskalbos mokymai, kvalifikaiijos tobulinimo renginiui), ."iodiniai rJrginiui, t"ikiu*u specialiojipedagogine psichologine pagalba, kiti renginiai.
visos patalpos modernizuotos, upsiltirrto., aprupintos reikiama kompiuterine iranga.Tamyboje sukurtos reikiamos edukacines 

".dr.r, 
kurios gali buti priiaikomos ir kult[rinemsreikmems: mokymq klase, kurioje sumontuota lranga, skirta morymams, vaizdo konferencijoms beiseminarams organizuoti' kompiuteriq klase,ku.iol."y.u r.o-firt".iui su internetu, interaktyvioji lenta,kita vaizdo ir garso technika, kaupiama biblioteka ir edukacines patirties, mokiniq pasiekimq bankas,irengta parodq erdvd. Sukurtos modemios ir jaukios konsultavimo aplinkos.



1,0

,-r:^_... fl,lt]fif":':os tobulinimo renginiai vyksta ne tik mokomojoje ar kompiuteriq klasese, bet ir
Kr rentLl oarbo vretose.

Saugumo ir lygiq galimybiq uitikrinimas
Tarnyboje kuriamos saugios aplinkos, darbuotojams sudaromos palankios darbui s4lygos,

laikomasi lygiq galimybiq uZtikrinimo nuostatq ir prinlipq, formuojamas palankus mikroklimatas,
inicijavau atsakingo_asmens .atsakingo uZ korupcijos p.eren"i34 ir kontroiE, skyrim4 e0l6-03-04
i-sakymas Nr' (l'11) V-24), 2016-2olt *.q korupcijos p."r.n"i.jo, programos parengim4 e1l6-03-08 isakymas Nr' (l.l I ) v-26), parengta ir piwlrtinta Koiupcijos prevencijo s2016-201g m. programa(2016-03-08 isakymas Nr. (1.11)v-26). Nuolat ropinuosi darbo sauga, darbuotojq bei klientqsaugumu, perziiiriu saug4 reglamentuoj andius Tarnybos dokumentus.

Informavimas ir Svietimas
Palaikau, kad i5orine ir vidine komunikacija bfrtq grindZiama pasitikejimu, abipuse pagarba.Inicijuoju Tarnybos veikl4 reglamentuojandiq dokum"entq projektq svarstym4. Tarnyba turivyriausybes tei ses aktq kriterij us atitinkandi4 interneto svetaing.
Tamyba ivairiais biidais reklamuoja savo paslaugas: skelbia informacijq T'arnybos internetotinklalapyje www.vspt.lt ir visagino savivaldybes adirinistracijos tinklalapyje www.visaginas.lt.Apie teikiamas paslaugas, v.eikl4, kit4 aktuali4 informacijq Tarnybos t tieniai gali suzinoti ir iSTarnyboje stende esandios informacijos. Tarnybos tinkliap! ,uku." ir administruoja Tarnybosdirektori us. Informacij a tinklalapyj e atnauj inama nuolat.
UAB ,,Transteleservis", ,,Sugardas" parengd apie Tarnyb4, jos veikl4 reportaZus, publikavo

straipsnius..
Tarnybos menesio veiklos planai, patvirtinti Tarnybos direktoriaus, teikiami savivaldybesadministracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyriui, Svietimo. kultDros lstuigo-s ir skelbiamiTarnybos tinklalapyje bei rarnybos patarpose 

"rundiu.n. 
stende.

Tamyboje rengiami lankstinukai, atmintines, kuriose pateikiama informacija apie Tarnyb4, josteikiamas paslaugas, kita Tarnybos krientams aktuali informacija

ZvrocrsxuJv rR *"rllififfff srrcxr.n7 vALDyMAs

Tarnybos veikla ir valdymas grindZiami bendra ateities vizija,tikslq ir veiksmq derinimu.Personalo valdymo politika Tarnyboje rkuid.i, dirba kompetentingi oaruuoto.lai, taikomi komandiniodarbo metodai' Renovavus patalpas ir isigijus biuro technikos, specializuotus programines irangoskomplektus, darbuotojam.s sudarytos g9ro1 darbo s4lygos. Dalyvavimas projektuose suteikiagalimybg kelti kvalifikacrj4. Vykdoma i5tekliq kontrole"ir kuriama atsiskaitomumo uZ veiklosrezultatus sistema' Darbuotojai Zino Salies ir savivaldybes Svietimo politikos prioritetus, Svietimokaitos tendencijas, Svietimo naujoves. Jas taiko ,uro ,"iklo;..

Darbuotoiq funkciiq regramentavimas ir saugumo uztikrinimas
Tamyboje isteigti 9,25 etatai,2016 m. griodzio 31 d. duomenimis dirba 15 zmoniq, is jq l0pedagoginiq darbuotojq, specialusis pedago-gas logopedas turi specialiojo pedagogo logopedometodininko kvalifikacing kategorij4, sociarini. p."ougogas __ vyresniojo socialinio pedagogokvalifikacing kategorijq, psictrotogams suteikta IV kvalifikacine kategorija, 2 plaukimoinstruktoriams (specialistams) suteikti kfino kultiiros mokytojo metodininko Lvatiritacine kategorija,Tamybos direktoriui- III vadybos kvarifikacin" t ut.go.iiu.

ta
Etatq skaidius Darbuotojq skaidius Pokytis

I I
IKAS 1,25 2 + 0,25

2016
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Psichologas
I 2

Specialusis pedagogas losooedas 0,5 1

0.5 I
auKlmo lnstruktonus 2 4

Vyr. buhalteris 0,7s 1 + 0,25
)(jKrelofl us-arc nyvariN 0,5 l + 0,5
Ukvedys 0,25 I + 0,25Informaciniq technologii u specialistra^s 0,25 I + 0,25
Valytojas 0,5 I
I5 viso 8,5 l5* + 2,5
Vienas darbuotojas dirba psichologu ir metodininku.

Inicijavau Tarnybos darbo grupes Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklems parengti (2016-08-ll isakymas Nr. (1.11)v-46) subu.i-4.- Parengtos taisykles buvo aptartos su darbuotojais.patvirtintos 2016-10-03 isakymu Nr. (1.1 l)v-59 jos Juderintos su Tarnybos darbuotojq atstovu.
Reikalavimai,Tarnybos darbuotojams, jq funkcijos, atsakom ybe yrareglamentuotos 'famybos

direktoriaus patvirtintais teises aktais. Darbuotojq funkcijos paskirstomls vad-ovaujantis atitinkamaisteises aktais bei atsiZvel8lant i Tamybos vykdomas funicijas, ou.urott:,{ ko;flt.n"iiu, bei darbolaiko ir funkcijq santyk!. Siekiama, kad Tamyboje veikla rvktq sklandziai, kiekvienas zinotq kada irk4 turi daryti' rfi k4 yra atsakingas 
- butia uitikrintas 'iarnybos funkcijq vykdymas. Baigiantisteorganizacijai ir Visagino savivaldybes tarybai patvirtinus didZiausi4 Ieistina etatl skaidiq, 2016-09-29 isakymu Nr' (1.11)v-54 patvirtinau Tamybos pareigybiq s4ras4 (s4rasassuderintas su visaginosavivaldybes administracijos direktoriumi 2ol6-0g-)b;. 

'eareigybiq 
aprasymus bei saugumareglamentuojandius Tarnybos dokumentus nuolat perZiuriu bei, reikalui esant, atnaujinu. 2016 m.atnaujinti visi rarnybos darbuotojq parelqybjq aprasymai, parengiau lsteigq pareigybiq aprasymus(2016-09-30 isakymas Nr. (1.11)V-56, zt\a-ir-zs iruLvrnas Nr. (l.ll)v-71), saugos ir sveikarosinstrukcijas (2016-10-06 lsakymas Nr. v-62,2010-rb-oi lsakymas Nr. ir r riv-orl. Su pareigybiqaprasymais darbuotojai supaZindinami pasiraSytinai.20l6-10-10 lsakymu Nr. (l.l l)v-65 inicijavauTarnybos metodininkq pareigq paskirstymq. Kasmet mokslo metq pradzioje organizuoju darbuotojqsaugos darbo vietoje instruktaZus vedZiau naujai priimtq darbuotojq ivadinius iisaugos darbo vietojeinstruktaZus' R[pinuosi darbuotojq sveikata lorganizuojami darbuotojq sveikatos patikrinimai).

. .. .Mokslo metq pradZioje tvirtinamas Tarnybos darbuotojq 
-darbo 

g.afiilas (darbo laikasindividualiai aptariamas su kiekvienu darbuotoju), jis derinamas su Tamybos darbuotojq atstovu.Darbo grafikas koreguojamas/keidiamas atsizvel"giant ! aplinkybes bei individualius poreikius, darbografiko keitimai tvirtinami Tamybos direktoriaui lsakymais (2016-01 -22 isakymas Nr. ( I .l 1) v- I 3,2016-03-07 isakvmas Nr. (1.11) v-25, 2016-cf-2; isJkymas'Nr. (1.1 t)v-2g,2016-10-03 lsakymasNr' (1'l l)v-58, 2016-11-03 lsakymas Nr. (1.11)v-74, 2016-11-02 isakymas Nr. (l.l l)v-73, z11t6-l1-16 lsakymas Nr. (l-11)v-80, 2016-04-18 isakymas Nr. (1.11) v-3i , zot6-tt-za lsatymas Nr.(1'l l)V-82'2016-12-06 isakymas Nr. (1.11)V-85). Visi darbo grafikq pakeitimai taip pat suderinti

ilffi#s 
darbuotojq atstovu. Sudarytas ir patvirtintas plauki-mo .otyrno p"*"ri ir uzsiemimr.l

Kalendoriniq metq pradzioje rengiamas Tarnybos darbuotojq atostogq grafikas, atostogq laikasindividualiai aptariamas ir derinamaslu kiekvienu darbuotoju. 'iarnyuo's'ia.uuotojams 
sudarytosgalimybes keisti arostogq grafik4.

Rupinuosi darbuotojq ir klientq saugumu. Tarnyboje laikomasi saugos dokumentq nurodymq,darbuotojai pries naujus mokslo metus instruktuojami i";; saugiai elgtis darbo vietoje, vedamigaisrines saugos instruktazai, organizuotos civiline, ,urgo, stalo pratybos. yra Tarnybos darbotvarkos taisykles, organizuotas darbuotojq profilaktini, ,uIikuto, patikrinimas.
Tarnybos renginiams organizuoti/ueiklo-s sudarau formalias ir neformalias darbo grupes(konferencijos 

',vaikq.mityboi organizavimas, maisto kokybes gerinimas ir sveikos gy/ensenosugdymas Svietimo lstaigose" {afo grupe sudaryta 2016-0;-15 isakymu Nr. (1.11) v-2g), centrospec ial i stams pavedu ir trumparaikiuq vienkartinl us iparei goj im us.

Socialinis pedagogas

*
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Siekiu pastebeti kiekvieno Tamybos darbuotojo pastangas ir pasiekimus. pagal galimybes juos
iv-ertinti. Tarnybos darbuotojai skatinami lodiiu, puieloris."12ol6-05-24 lsakym"as Nr. (l .l I )v-36,2016-05-24lsakymas Nr. (r. t I ) v-37. 20r 6-06-03 isakymas Nr. (r . r r ) v-i8

Tamyboje kuriama nepalanki korupcijai atmosfera (2016-03-0g isakymu Nr. (l .1l)v-26
patvirtinta Korupcijos prevencij os Z0 I 6-20 lg metq p.og.u*u).

Darbuotojq kvali{ikacijos toburinimas, jq veiklos vertinimas ir atestacija
- Esu igijusi ziniq apie kvalifikacijos tobulinim4 ir organizavim4, j.b, pu..ngti ir lverrintikvalifikacijos tobulinimo programas. konsultuoju Tarnybos jarbuotojus, pl.augogur, kitus asmenis,
rengiand ius kval ifi kacij os tobu I in imo programas.

Riipinuosi Tafvbos darbuotojq kvalifikacijos tobulinimu: darbuotojai nuolat informuojami
apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, aptariamos jq dalyvavimo renginiulse s4lygos ir galimybes.
Darbuotojai patys veda dalyvavimo kvaiifikacijos"tobuiinimo renginiuose apskait4 ir kasmet j4pateikia kartu su metq veiklos ataskaita. Tarnybos darbuotojams'sudarau guriryug nemokamaidalyvauti mokamuose Tamybos !gyvendinamuose kvalifikacijos tobulinimo .Znginiuor.. Tarnybos
darbuotoj ai 26 1,5 v al. tobul ino kval ifi kacij 4.

Tobulinau kvalifikacij4 ivairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: pletojau vadybines,mokytojo profesines kompetencijas. IS viso tobulinau kvalifikaciia 6g val.

Eil
Nr.

Renginys Data Pazymeji
mo Nr.

Paimejim4 iSdavusi
instituciia

I Vie5ieji pirkimai: 2016 m. didieji
pasikeitimai (6 val.)

2016-04-13 K-l1944 VPMMMC

2. Svietimo akrualijos: ZmogiSkqiq iSteklirl
valdymas (12 val.)

2016-04-14 - 04-
l5

007871 UPC

Lrvlnnes saugos mokymai (g val.) 2016-04-27 1439 Utenos apskrities
PGV

4. rn valomoJ o plrrnoslos pagalbos
mokymo programa (8 val.)

201 6-10-l 0 PP-713 Ignalinos raj.
Visuomenes
sveikatos biuras5. Privalomojo higienos ig[dZiq mokymo

programa (6 val.)
2016i0-l I HI-1435 Ignalinos raj.

Visuomends
sveikatos biuras6. Pedagogq kvalifi kacij os tobuli nirno

sistemos kaitos Zingsniai: teisines bazes
koregavimas (6 val.)

2Ul6-t0-2tJ PZ-31 Lietuvos Svietimo
centrq darbuotojq
asociacija

7. Spalvotos druskos metodas - rie*os iS
biidq sudominti vaikus (4 val.)

2016-11-16 K-12532 VSPT

8. DekupaZas. Stiklo dekoravimas (4,/al.) K-12541 VSPT
9. Vaikq Zaidimq aik5teliq ekspt,oatacine

kontrole (8 val.)
2Ut6-12-06 r6r3 UAB,,Baltijos

lloydas"
10. Projektai: nauda ir galimybes 5 (6 \,a1.) 2016-12-13 K-12740 VSPT

I5 viso 68 val

Kita veikla
Buvau informaciniq technologijq valstyb.inio brandos egzamino vyresnioji vykdytoja.
Dalyvavau Suaugusiqj q Svietimo savaiiej e,,Mokymosi'spalvos...

Turto ir t65q administravimas ir valdymas
Siekiu' kad rarnybos le5os butq naudojamos skaidriai, racionaliai ir ef'ektyviai. Materialiniaiir finansiniai istekriai 2016 m.panaudoti taupiai ir tiksringai.
Tarnybos finansavimo Saltiniai :

o savivaldybesbiudZetas;
. mokinio krep5elio lesos;

2016-11 -r7
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' kitos lesos ir pajamos uZ suteiktas paslaugas ,,visagino pedagogq kvalifikacijos tobulinimasir kompetenci jq pletra..:
Turtas isigyjamas bei naudojamas, IeSos 

ry1d9.iamos pagal paskirti ir Tamyboje patvirtintastvarkas' Inicijavau meting inventoriza cij| Q01g- I I 
:0'b ;*r.yl1 Nr. (t . I 1) v-79). Stebiu Tarnybosviesuosius pirkimus' konsultuoju darbuotojus viesqiq p;kil klausimais.'zol6-i2-3oisakymu Nr.(l ' l I )v-94 inicijavau (atnaujinau) viesqjq pi.t irq ;;;.r. ;uiyvaujandiq asmenq paskyrim4.

V SKYRIUS
APIBENDRINIMAS

Sukurta ti.rtum
ugdymui : parengti dokumentai regl amentrij antys Si
proces4. irengos tinkamos edukaJines bei
ko_nsultavimo aplinkos, Tamyba kuria savo tradicijas,

Plediant.Tarnybos pasl augq pasi [14 bei kl i entq-
ratq, gali imti trUkti patalpq. N6ra tinkamos
patal pos bibliotekai. vaikq Zai dimq kambari ui,
lietuviq kalbos kabinetui. mokytojq kambariui.

Geras darbuoto
potenci alas, Tarnybos veikla grindZiama komandini u

Nei Spletota rarptautine prol etr[ vei ti[ nEurl rne
bendradarbiavimo partneriq uZsienyje, menki
Tarnybos darbuotoj Lt uZsieni o kalbq- j gUdZi ai.Glaud[s UerO

savivaldybes admini stracij a, Svieti mo, kril turos ir
sporto skyriumi, Svi etimo istaigomis. respubl ikos
Svietimo celtrq bendruomenemis.

Nepakankamai aktyvi fetiq metoalnfl UUretiq
veikla.

Planai ateiiiai
Produktyviai ir tikslingai naudojant steigejo asignavimus bei papildomas lesas, kurtipatraukli4, prieinam4 visiems savivardybe, gyr"ntoJu*s, mJkymqsi ur14 gyr"nim4 lgyvendinandi4,pedagoging psichologing. ir r.1lrmacing pagaluq t"ikiuniif institucij4, siekiandi4 patenkinti lvairiqbendruomenes grupiq kvalifikacijos 'tob;linimo ir saviraiskos- 

'poreikius, -diegiandiq 
naujas

[;l]it*uos 
tobulinimo ir metodiries veiklos formas, pt"Jiu*ie paslaugq t;""r; bei gerinandi4 jq

Direktore 54au$- Dale Gasiniauskiene


