
Institucij q, vykdandiq mokytoj q
ir Svietimo pagalbq teikiandiq
special istq kval ifi kacijos
tobulinimq, veiklos vertinimo ir
akreditacijos taisykl iq

3 priedas

" vrsAcrNo Svlnruo pAGALBos TARNyBos,,
VYKDANCIOS MOKYTOJU rR sVmrWrO PAGALBA TETKTANCTU SPECTALTSTU

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMA, VEIKLOS ISIVERTINIMO
ISVADOS

2019 m.

l. Institucijos pavadinimas Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba).
2. fsivertinimo data 2020-05-04.
3. Veiklos srities,,Mokymosi aplinkos" daliq isivertinimas.

Veilclos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes
lygis (ira5yti)

ISvada
(iraslti)

3.2. Internetas Vadyba 4 Institr"rc |Ja uzs kr nusi perspektyvq
Prie llalltLilras 1 Instituc la uzs kr nusi perspektyva
Stat stika 4 Instituc la uzs krinusi perspektyva
GriZtamasis ry5ys 4 Instituc la uzs krinusi perspektyva

Veiklos dalies isivertinimo iSvada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv4.

Argumentai:
Tarnyba turi kompiutering technik4, reikaling4 neformaliojo suaugusiqjq Svietimo / pedagogq

kvalifikacijos tobulinimo / metodiniams / informaciniams ir kitiems renginiams organizuoti.
Mok;rmams organizuoti skirta l3 stacionariq kompiuteriq, du ne5iojamieji kompiuteriai, 2
multimedijos projektoriai bei I interaktyvi lenta. Technika isigyta 2009-2016 m.

Tarnyboje veikia belaidis intemeto ry5ys, kuriuo nemokamai naudojasi Tarnybos lankytojai,
renginiq dalyviai ir lektoriai. Numatoma, kad ir ateityje internetu Tarnyboje galima bus naudotis
nemc,kamai. Naudojim4si internetu Tarnyboje reglamentuoja Tarnybos direktoriaus patvirtintos
Tam;rbos darbuotojq naudojimosi interneto ry5iu taisykles, Tarnybos naudojimosi kompiuteriais ir
Internetu taisykles, Tarnybos kompiuteriq technines ir programines irangos naudojimo tvarka ir
Dirbandiam kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija Nr. SSI-9, Tarnybos informaciniq ir
komunikaciniq technologrjl'l naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka.

Tamybos darbuotojai savo veikloje aktyviai naudojasi internetu (informacijos paieSka,
skelbimai, bendravimas su kolegomis, dalinimasis patirtimi, konsultavimas ir pan.), 21 nemokama
duornenq baze. Tarnybos darbuotojai konsultuoja informaciniq technologijq naudojimo klausimais.
Iki 2019-12-31 tarnyboje 0,25 etato dirbo kompiuterio irangos derintojas, turintis vidurini su
profesine kvalifikacija i5silavinim4, 8 metq profesinio darbo staLq, i5 kuriq 3 metq darbo staZ4
Tarnlrboje.

Iki 2019-12-01 tamyba turi intemeto svetaing www.vspt.lt, nuo 2019 -12-01 tarnybos interneto
svetaine - www.visaginospt.lt, kuri atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinto Bendrqjq
reikallavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto svetainems apraSo reikalavimus.
Interneto svetaine yra naudojama Tarnybos veiklos viesinimui ir ivaizdZio kfirimui. Svetaineje yra
skaitliukas fiksuojantis apsilankiusiqjq svetaineje skaidiq. Svetaineje jos lankyojai gali raSyri
atsiliepimus apie Tarnybos veikl4, atsiliepimai specialiai neanalizuojami, nes jq gaunama labai
maLai.

Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos pirmininke D. Savidiene yra suklnrsi
Mok;rklq metodinds tarybos interneto svetaing http://metodine.taryba.savicius.lt/, kurioje talpinama
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visa riu kvalifikacijos tobulinimu ir metodine veikla susijusi informacija. Dali Sios informacijos teikia
Tarn'yba.

Tarnyboje gali buti organizuojami mokymai nuotoliniu budu. Siems mokymams organizuoti
yra reikiama iranga, tadiau 2019 m. tokie mokymai nevyko, nes nebuvo poreikio.

Kiekvienais metais Tarnyba tiria pedagogq kvalifikacijos tobulinimo renginiq poreikf. Tyrimo
metu yra i5siai5kinami ir kompiuterinio raStingumo kompetencijq tobulinimo poreikiai, i kuriuos
atsiZ'relgiame planuodami ir rengdami kvalifikacijos tobulinimo programq pasi[I4, bet poreikio
tobulinti kompiuterinio ra5tingumo kompetencijas beveik nera arba jis yra minimalus.

Tarnyboje paslaugq gavejai retai naudojasi internetu, nes Visagino Svietimo istaigos yra
pakankamai aprlpintos informacinemis kompiuterinemis technologijomis ir poreikio naudotis
intemetu nera.

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos interneto svetaine www.visaginospt.lt.
2. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarnybos interneto svetaine

http : l/metodine.tarluba. savicius. ltl.
3. Tamybos naudojimosi kompiuteriais ir interneto ry5iu taisykles.
4. Tarnybos naudojimosi kompiuteriais ir Internetu taisykles
5. Tarnybos kompiuteriq technines ir programines irangos naudojimo tvarka.
6. Dirbandiam kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija Nr. SSI-9.
7. Tamybos informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei darbuotojq

stebdsenos ir kontroles darbo vietoje tvarka.

Ve,iklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes
lygis (iraSyti)

ISvada
(iraSyti)

3.3i. Seminarai,
kursai, paskaitos
ir kiti renginiai

Turinys 4 Inst tuc a uZsitikrinus perspektyva
Veikeiai 4 Inst tuc a uZsitikrinus perspektyva
Vadyba 4 Inst tLIC a uZsitikrinus perspektyva
Statistika 4 Inst tuc a uZsitikrinus perspektvva
GriZtamasis ry5ys 4 lnst tucr a uZsitikrinus perspektyv4

Veiklos dalies isivertinimo i5vada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv4.

Argumentai:
Tarnyboje vedami ivairfls kvalifikacijos tobulinimo renginiai: seminarai, praktikumai,

konferencijos, paskaitos ir kt. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq igyvendinim4 Tarnyboje
reglamentuoja Tarnybos direktoriaus isakymais patvirtintos tvarkos: Neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo paslaugq teikimo tvarka ir Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines
taryb,ls tvarka. Pateiktas kvalifikacijos tobulinimo programas vertina Tamybos direktoriaus
isakymu patvirtinta Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programr+ koordinacine taryba.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiq sridiq ir formq ivairove yra pakankama. Tarnyba
disponuoja 43 skirtingomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, 5 i5 jq prilygintos
akredituotoms. 2018 m. buvo pasi[lytos 58 skirtingos kvalifikacijos tobulinimo programos,
igyvendinta 4l skirtinga kvalifikacijos tobulinimo programa (pasiula igyvendinta 71proc.). IS viso
organ.izuoti 26 kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 23 seminarai, 6 konferencijos, I praktikumas, 2
paska.itos, I konsultacija, 1 edukacinis renginiq ciklas, 1 pristatymas. Pagrindines renginiq
tematikos: pedagogine sistema (ugdymo proceso organizavimas, ugdymo(si) budq ir metodq
paie5lka ir taikymas, mokiniq pasiekimq ir paZangos (isi)vertinimas, mokiniq mokymosi
moty'vacijos stiprinimas) bei ugdymo institucijos veiklos organizavimas (metinis darbuotojo
vertirLimas, asmens duomenq apsauga, darbo kodekso taikymas, etatinis mokyojq darbo
apmokejimas). Kvalifikacijos tobulinimo renginiq trukme nuo 2 iki l8 val., renginiai vyksta ivairiu
laiku (atsiZvelgiama i lektoriq ir dalyviq pageidavimus bei galimybes). Informacija apie
planuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius skelbiama Mokyklq metodines tarybos ir
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metodiniq b[reliq posedZiuose, Tarnybos direktoriaus patvirtintuose menesio renginiq planuose,
Tarnybos interneto svetaineje ir savivaldybes Ziniasklaidoje. Mokytojai raginami dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir dalintis igytomis Ziniomis bei igUdZiais. Kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose gauta informacija dalinamasi Mokyklq metodines tarybos, metodiniq
blreliq posedZiuose, neformaliuose pokalbiuose. Tamyba kvalifikacijos tobulinimo programq
pasitLl4 savivaldybes Svietimo, kultDros ir sporto istaigoms siuntd elektroniniu pa5tu du kartus per
metus: kalendoriniq metq ir mokslo metq pradZioje, taip pat pavasari kreipesi i Svietimo lstaigas
teikti savo pasi[lymus del kvalifikacijos tobulinimo renginiq. Klientai du kartus per metus turejo
galimybg susipaZinti su Tarnybos teikiama pasifila ir apsisprgsti del dalyvavimo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose. Pageidaujant programq autoriams / lektoriams ar esant fstaigq
bend;ruomeniq poreikiams kvalifikacijos tobulinimo programos sillomos ir kitu metu. Rengdami
kvalifikacijos tobulinimo renginiq pasiul4 atsiZvelgiame i paslaugq gavejq pageidavimus I
poreikius, sitlomos kvalifikacijos tobulinimo programos tematik4, rekomendacijai, ankstesniq
kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq nuomones. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq
pageidavimais yra remiamasi ie5kant naujq kompetentingq lektoriq.2019 m. buvo isnagrineti
savivaldybes mokyklq isivertinimq duomenys, iSvados bus panaudotos planuojant kvalifikacijos
tobulinimo renginius 2020 m.

Dirbama su ivairiomis klientq grupemis. 2Ol9 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose iS
viso dalyvavo 779 dalyviai: ikimokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojai, progimnazijq,
pagrindiniq mokyklq ir gimnazijq dalykq mokytojai, mokyklq vadovai, jq pavaduotojai-ugdymui,
pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo vaikq Svietimo mokytojai, mokyklq bendruomenes,
Visa5lino ir kitq savivaldybiq biudZetiniq istaigq darbuotojai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius veda Tarnybos darbuotojai, mokytojai praktikai, Svietimo
pagalbos specialistai, valstybes institucijq darbuotojai, leidyklq, asociacijq, UAB, individualiq
imoniq, vie5qjq lstaigq darbuotojai, profesiniq s4jungq atstovai, auk5tqjq mokyklq destyrojai,
jungtines lektoriq grupes, lektoriai i5 uZsienio Saliq (Latvijos, Lenkijos,- Uzbekistano).
AtsiZvelgdami i mokyojq pageidavimus daZniausiai kviediame lektorius, turin8ius praktinio darbo
patirties, gilias kompetencijas bei auk5tE kvalifikacij4. Taip pat svarbus lektoriaus gebejimas
bendrauti su klausltojais - taip uZtikrinama seminarq, kursq, paskaitq kokybe ir naujq, akiualiq
Ziniq sklaida. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq kokybg padeda uZtikrinti tendradarbiavimas su
socialliniais partneriais. Tarnybos darbuotojai, iverting socialiniq partneriq parengtas kvalifikacijos
tobul;inimo programas, pasiDlymus, rekomendacijas, organizuoja pedagogq kvalifikacijos ir
komp,slsnsijq tobulinimo renginius.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta ir Tarnyboje, ir paslaugq gavejq darbo vietose,
kuriorse yra kvalifikacijos tobulinimo renginiq igyvendinimui reikiama kompiuterinL i.urgu, vaizdo
ir garso aparatDra, tinkamos patalpos. 2019 m.43o/o renginiq vyko Tarnyboje, 52;/o: paslaugq
gavejq darbo vietose, 5% - kitur (paslaugq teikimo vietoje).

GriLtamqq informacij4 apie kvalifikacijos tobulinimo renginiq kokybg, temos aktualum4.
lektoriq kompetencij4, naudingum4 ir medZiagos pritaikomumq sistemingai renkame iS dalyviq po
renginio. Gautus rezultatus apibendriname, analizuojame, ivertiname teigiamus ir neigiamus
aspektus. Neformaliq pokalbiq su pedagogais metu domimes, kaip renginiq dalyviai panaudoja
mokymuose gautE informacij4, kaip vykdoma sklaida mokyklos bendruomeneje.-Griztamqjf ryii
apie pedagogq kvalifikacijos tobulinim4 gauname ir dalyvaudami metodiniq biireliq posediiuose.
Moky'tojai pasidalina patirtimi, kaip Zinias pritaike ugdymo procese. Tai atsispindi geioiios patirties
rengitliuose, atvirose veiklose. Svarbus kolegialus griZtamasis rySys, pua"Ou.rtir mokytolams
mokytis vieniems i5 kitq, reflektuoti patirti, kad mokytojo kvalifikacijos tobulinimas atspindetq
mokinio paLangE.

Siekdami iSsiaiSkinti tai, kaip pedagogai ugdymo procese pritaiko ankstesniuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose igytas Zinias, igudZius ar kompetencijas, 2Ol9 m.II pusmetyje pasi[leme
naujus apklausos lapus.

Kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviams ir
paZymos kvalifikacijos tobulinimo renginiq autoriams bei lektoriams i5duodamos vadovaujantis
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Tarn'ybos direktoriaus patvirtinta Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiq paZymejimuose nurodoma: kvalifikacijos tobulinimo renginio
pavarlinimas, igytos kompetencijos, vieta, data, trukme.20lg m. i5duota 101 paZyma ir 996
paZyrnejimai.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqf q Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
3. Tarnybos 2019 metq menesiq renginiq planai.
4. 2019 m. Tamybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
5. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq programq registras.
6. 2019 m. Tamybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Lumalai.
7. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq paZymejimq registras.
8. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos darbo

tvarka.
9. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo programq koordinacines tarybos

dokumentai, posedZiq protokolai.
10. Tarnybos iSduodamq paZymq registras.
1 1. Tarnybos iSduodamq paZymejimq registras.

Veiklos dalies isivertinimo iSvada: 4. Instituciia uZsitikrinusi persoektvva.

Argumentai:
Tarnyba organizuoja keitim4si darbo patirtimi apie ivairias sritis lvairiomis formomis.

Gerosios patirties sklaidE organizuoja Tarnybos pedagoginiai darbuotojai. Tarnyba koordinuoja
savivrlldybes Mokyklq metodines tarybos ir savivaldybes pedagogq metodiniq bureliq veikl4, teikla
konsultacing, metoding, dalyking pagalb4 mokytojams, rengiantiems pranesimus, metodinius
darbus, organizuojantiems mokiniq olimpiadas, konkursus, tobulinanf kvalifikacijq, siekiant
auk5trlsnes kvalifikacines kategorijos. Keitimasis darbo patirtimi Tarnyboje reglamentuotas.
Mokl'klq metodines tarybos ir metodiniq bDreliq veikla vykdoma vadovaulaniis Tarnybos
direktoriaus patvirtintais nuostatais. Mokyklq metoding tarybq sudaro -.todi.riq buieliq
pirmininkai.2018 m. Visagino savivaldybeje veike 20 metodiniq b[reliq (2018 m. susijunge
inforrnaciniq technologrjq ir ekonomikos mokytojq metodiniai blreliai), kurie vykdo dalyko[q) 

-ar

ugdyrno srities ugdymo turinio ir metodikos naujoviq bei gerosios patirties sklaida. fvyko OZ a'uiyUq
metodiniq b[reliq posedZiai, 3 mokyklq metodines tarybos posediiai. Mokyklq *.todine taryba ir
metocliniq blreliq pirmininkai pagal nustatytus prioritetus ir tarybos nariq pasiulymus renge 2019
m. veiklos planus, derino su Tarnybos metodininku ir teike Tarnybos direktoriui. Metq piUaigo;e
Mokyklq metodine taryba ir metodiniai blreliai teike ataskaitas. Metodiniai bureliai dalinasi da.bo
patirtimi bei Svietimo informacija. Mokykhl metodines tarybos ir metodiniq b[reliq posedZiuose
mokytojai raginami aktyviau dalyvauti metodineje veikloje, bendrauti ir bendradarbiauii. Mokyklq
metocline taryba, metodiniai bureliai ir Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacine
taryba svarstd ir teike kandidatus Zenkliuko ,,Visagino sivivaidybes Mokytojas" apdovanojimui.
2019 m. Zenkliuku ,,Visagino savivaldybes Mokytojas" buvo apdovanota Visagino vaikq topsetio
darZelio ,,Auksinis gaidelis" (VPC) aukletoja metodininke Larisa Minid. Metodiniai b[reliai kvieiia
Tarnybos darbuotojus i ivairius jq organizuojamus konkursus, aktyviai dalyvauja skiriant praktines

2.4 suvesti tyrimai
Veililos dalis Veiklos

poZymiai
Kokybes lygis
(irasyti)

I5vada
(irasyti)

3.4. Gerosios
patirties sklaida ir
edulkacinOs
patirties bankas

Turinys 1 Instituc A UZS kr nus perspektyv4
Veikejai 4 Instituc AUZS kr nus perspektyv4
Vadyba 4 Instituc auLs kr nusi perspektyva
Statistika 4 Instituc la uzs krinusi perspektyva
GriZtamasis rySys J Viskas gerai



5

veiklos vertintojus besiatestuojantiems mokytojams. Tarnyba, Mokyklq metodine taryba,
Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacine taryba ir metodiniai b[reliai bendrauja
ir bendradarbiauja su ivairiomis institucijomis.

Keitimosi darbo patirtimi sridiq ir formq ivairove pakankama. 2019 m. vyko 79 metodiniai
renginiai (864 dalyviai). Mokyojams buvo pasillytos ivairesnes metodines veiklos formos: buvo
surengtos visq dalykq metodines dienos, kuriq metq buvo aptarta ne tik reikiama informacija, bet ir
dalinamasi patirtimi, mokslo metq atradimais. Nuo 2019-2020 m. m. numatyta, kad Svietimo
istaig;ose vykstandiose metodinese dienose dalyvaus ne tik Tarnybos pagalbos specialistai, bet ir
direktorius, metodininkai, Svietimo, kulttros, sporto ir valstytines kilbos kontroles skyriaus
specialistai, istaigose bus aptariamos Tarnybos teigiamos paslaugos istaigos bendruomenes poreikiq
tenkinimo bei ilgalaikiq kvalifikacijos tobulinimo programq igyvendinimo galimybes.

Tamyboje kaupiamas ir tvarkomas edukacines patirties bankas. Si4 veikl4 reglamentuoja
Edukacines patirties banko kaupimo ir naudojimo tvarka. Edukacines patirties bankas kaupiamas
ivairiomis laikmenq formomis. Gerosios ir I ar paZangiausiosios patirties atrank4 edukacines patirties
bankui vykdo Tarnybos darbuotojai. Edukacines patirties bankas yra sisteminamas pagal keitimosi
darbo patirtimi sritis.

Kuriama biblioteka, kaupiama Svietimo istaigoms reikalinga literatfira, mokomosios
kompiuterines programos. Edukacines patirties bankas prieinamas visoms klientq grupems.
Mok'yklq metodines tarybos ir metodiniq blreliq posedZiuose pedagog ai yra raginami naudotis
edukacines patirties banku bei pristatomos naujos knygos. Vykdoma klientq, besinaudojandiq
edukacines patirties banku, apskaita. Edukacines patirties banku Siais metais naudojosi Tarnybos
darbuotojai ir kitq Svietimo istaigq pedagogai.

2019 m. lapkridio 18-24 d. Tarnyba dalyvavo 20-oje suaugusiqjq Svietimo savaiteje
,,Mol<ymosi pasaulis laukia, keliaukim!".

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos Nelormaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
3. Tarnybos 201 9 metq mdnesio renginiq planai.
4. 2019 m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
5. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq b[reliq nuostarai.
6' Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq biireliq planai, ataskaitos,

s4ra5ai, protokolai.
7.2019 m. Tarnybos i5duodamq paZymq kopijos ir jq registras.
8. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq programos ir jq registras.
9.2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Lurnalai.
10. Tarnybos metodiniq, kvalifikacijos tobulinimo renginiq, kfirybiniq konkursq, konferencijq,

parodq, metodiniq pasitarimq dokumentai.

Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes

lygis
(irasyti)

ISvada

(frasyti)

3.5.

Konsultavimas
Turinys 4 Institucij a uZsitikrinusi

perspektyvq

Veikejai 4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyv4

Vadyba 4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyvE

Statistika 4 Viskas gerai

GriZtamasis rySys 2 Galetq blti geriau
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veiklos dalies isivertinimo isvada: 4. Institucija uzsitikrinusi perspektyvq.

Argumentai:
Tarnyba teikia informacing ir konsultacing pagalb4 tevams (globejams), mokykloms, jU

pedagoginiams darbuotojams, mokiniams / vaikams bei savivaldybes bendruomenes nariams.
Asm,enys buvo konsultuojami dviem pagrindinemis kryptimis - Svietimo pagalbos (psichologijos,
specialiosios ir socialines pedagogikos) ir Svietimo paslaugq (kvalifikacijos tobulinimo, olimpiadq
organizavimo, metodines veiklos, pedagogq atestacijos ir kt.) klausimais. 2Ol9 m. suteikta 450
Svietimo pagalbos ir paslaugq (kvalifikacijos tobulinimo, metodines, pedagogines, socialines,
psichLologines ir kt.) konsultacijq. Pedagogines, socialines ir psichologines veiklos srityje suteiktos
705 konsultacijos. Padidejo konsultacijq skaidius, nes nuo 2019-Og-Ol psichologing pagalb4
psichLologai teikia visose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigose.

Siekiant uZtikrinti efektyvq asmenll konsultavim4, vyksta Tarnybos specialistq
bendradarbiavimas. Kartais tenka konsultuojamus asmenis nukreipti papildomai koniultaciiai,
patikslinimui pas kitq institucijq specialistus.

Pagal Tarnybos konsultacijq organizavimo, apskaitos ir vertinimo tvarkos apraS4 klientus
Tarn'ybos specialistai konsultuoja ivairiais budais: ZodZiu, kai konsultacijos atvykstama i Tarnyb4,
telefonu, elektroniniu pa5tu, kliento darbo vietoje (kai specialistai vyksta i savivaldybes Svietimo
istaigas). Yra specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, kvalifikacijos
tobulinimo ir metodines veiklos klausimais konsultacijq registracijos Zurnalai, psichologq kliento
korteles, pildomos klientams, kuriems reikalinga ilgalaike psichologo pagalba, Tarnybos
konsultuojamq asmenq dokumentq registras. Fiksuojama, kiek asmenq kreipiasi konsultacijai
neformaliojo Svietimo, kvalifikacijos tobulinimo, metodines veiklos organizavimo, projektq
rengimo, konkursq organizavimo klausimais.

Tarnybos specialistq kontaktine informacija yra skelbiama Tarnybos tinklalapyje.
Regir;truotis ! konsultacijas galima paskambinus telefonu, elektroniniu pa5tu, atvykus i Tamyb4 ir
uZsirr#ius kiekvieno specialisto konsultacijq Zurnale. Konsultacijos teikiamos klientui patogiausiu
laiku, Salims susitarus. Stiprioji konsultavimo puse ta, kad konsultantai moka aptikti problemines
situar;ijos prieZastis ir geba patys aktyviai dalyvauti sprendziant problem4.

Tarnybos specialistai teike informacing ir konsultacing pagalbE Visagino savivaldybes
formaliojo ir neformaliojo Svietimo istaigoms, 3 kitoms institucijoms.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
2. Tamybos 2019 metq menesio renginiq planai.
3. 2019 m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
4. 2019 m. Tarnybos konsultacijq kvalifikacijos tobulinimo ir metodines veiklos klausimais

registravimo Zurnalas.
5. 2019 m. Tamybos specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijq registracijos Zurnalas.
6. 2019 m. Tarnybos psichologq konsultaciiq registracijos Zurnalai.
7. 2019 m. Tarnybos socialinio pedagogo konsultacijq registracijos Zurnalas.
8. Tarnybos nuostatai.

Veililos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes lygis
(ira5yti)

ISvada
(iraStti)

3.6. Projektind
veikJa ir
parllneryst€s
tinklai

Turinys J Viskas gerai

Vadyba 3 Viskas gerai

Statistika 2 Galetq blti geriau
GriZtamasis rysys a

J Viskas gerai
Veiklos dalies isivertinimo i5vada: 3. Viskas gerai.
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Argumentai:
Projektineje veikloje Tarnyba imasi lokaliniq ir Salies projektq rengejo, vykdytojo, partnerio

ir dallyvio vaidmenq, skleidZia informacij4 apie projektus, skatina Visagino savivaldybes Svietimo
istaip;as, mokytojus aktyviai dalyvauti projektineje veikloje. Informacija apie projektus skelbiama
Tarn'ybos intemeto svetaineje, menesiniuose renginiq planuose, per istaigq vadovq pasitarimus,
saviv aldybes Ziniasklaidoj e.

Pedagogines psichologines paslaugos teikiamos visai Visagino savivaldybes bendruomenei,
Tarn'ybos pagalbos specialistai konsultavo vaikus, tevus (globejus), savivaldybes pedagogus,
organizavo tevq Svietimo renginius (igyvendinta 6 val. programa ,,Pozitlyi tevyste", skaityos
paskaitos patydiq prevencijos klausimais), renge ir igyvendino pedagogq kvalifikacijos tobulinimo
programas (8 val. seminaras, 24 ak. val. moduliniai mokymai, skaitytos paskaitos), vertino vaikq
specialiuosius ugdymo(si) poreikius bei teike rekomendacijas, savivaldybes Svietimo istaigose
organizavo metodines dienas ,,Pagalba vaiko sekmei", glaudZiai bendradarbiavome su Visagino
socialiniq paslaugq centru, igyvendintos vaiko minimalios prieZilros priemones, buvo koordinuotai
teikiermos Sveitimo paslaugos.

2079 metais Tarnyba buvo projektq,,S4lygq veiklos stiprinimui Visagino trediojo amZiaus
universitete sudarymas bei efektyvumo didinimas pletojant savanori5k4 veikl4 ir partnerystg",
,,Suargusiqjq Sveitimo sistemos pletra suteikiant besimokantiems asmenims bendr4sias ir
pagrindines kompetencijas", ,,Prisijungusi Lietuva" partneriai, projektq ,,Paslaugq ir asmenq
aptar;navimo kokybes gerinimas Visagino savivaldybdje", ,,Lyderiq laikas 3" dalyviai, sekmingai
igyvendinome Visagino savivaldybes sveikatos stiprinimo programos priemonE ,,Norime augti
sveiki!".

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
2. Vykdomq projektq dokumentai (paraiSkos, ataskaitos ir kita).
3. Tamybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
4. Visagino savivaldybes administracijos ra5tai apie projektq finansavimo konkursq rezultatus.

4. veiklos srities ,,vadyba ir administravimas" ir jos daliq isivertinimas.

Veihlos dalis Kokybes
lygis
(iraSvti)

ISvada
(ira5yti)

4.1. Vadovavimas, personalo vadyba ir
ivaizdZio kiirimas

4 Institucija uZsitikrinusi
perspektyv4

Argumentai:
Tarnybai vadovauja direktore Dale Gasiniauskiend, turinti auk5t4ji pedagogini issilavinim4.

Vadybinis staZas 16 metq. 2019 m. direktorius tobulino kvalifikacij q 283 valandq. Savo
kvaliltikacij4 vadovas tobulina ne rediau kaip kart4 per pusmeti.

Tarnybos metq veiklos planas yra aptariamas ir priimamas dalyvaujant visiems
darbuotojams. Esant poreikiui Tarnybos direktoriaus isakymu sudaromos darbo grupes. Tarnyboje
daugiau vykdomas individualus darbas, bet tam tikrais atvejais bfitina tampa komandinio darbo
forma. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai turi auk5tqji universitetini iSsilavinim4 bei b[tinas
komp,slsnsijas. Darbuotojai pagal poreikius ir galimybes tobulina savo kvalifikacij4, patys veda
kvalilirkacijos tobulinimo renginius. Personalo kompetencijq tobulinimas skatinamas: yra
sudaromos s4lygos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokamuose Tarnybos
organizuojamuose renginiuose darbuotojai gali dalyvauti nemokamai. Personalas savo
kompetencijas tobulina Tarnybos, UPC, SPPC ir kt. organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.2019 m. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikacijq 724 val., 1 Zmogus
apie 104 val. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai rengia savo kompetencijq aplankus (portfelius).
Neformaliuoju bUdu (pokalbiai, interviu) tiriami personalo mokymosi poreikiai.
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Tarnybos darbuotojq susirinkimuose analizuojamos aktualiausios veiklos problemos.
Darbuotojai skatinami dalyvauti projektineje veikloje, rengti ir igyvendinti kvalifikacijos
tobulinimo programas. Tvarkoma Tamybos biblioteka ir sudaromos s4lygos Tarnybos klientams
susipaZinti su sukaupta literatflra bei medhiaga, ja naudotis. Tarnyboje veikia neformaliojo
suaul;usiqjq Svietimo programq koordinacine taryba, Mokyklq metodine taryba ir 3 metodiniai
bfireliai.

Kaupiama medZiaga Tarnybos istorijai (nuotraukos, straipsniai Ziniasklaidoje, kt.). Pagal
poreiki atnaujinama informacija Tamybos interneto svetaineje ir Tamybos stenduose. Tamyba
imasi specialios ivaizdZio kurimo veiklos, pagal galimybes tam kviediami ir specialistai.

Informacija apie Tarnybos veikl4 skelbiama www.visaginospt.lt, www.visaginas.lt, www.tts.
Paskelbta medLiaga saugoma Tarnybos i storij oj e.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos nuostatai.
2. Tarnybos 2019-2021m. strateginis veiklos planas.
3. Tamybos darbo tvarkos taisykles.
4. Tarnybos darbuotojq susirinkimq protokolai.
5. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
6. Tarnybos 2019 metq menesio renginiq planai.
7 . Pedagoginiq darbuotojq kompetencijos aplankalai.

Veililos dalis Kokybes
lygis
(ira5Wi)

ISvada
(ira5yti)

.1.2. Planavimas ir adrninistravimas 4 Institucija uZsitikrinusi perspektyva

Argumentai:
Tamyba savo veikloje vadovaujasi Tarnybos nuostatais, patvirtintais Visagino savivaldybes

taryb,cs 2018-05-30 sprendimu Nr. TS-105. AtsiZvelgus i Visagino savivaldybes Svietimo
bendruomenes poreikius parengtas20lg_2021 m. Tarnybos strateginis veiklos planas, suderintas su
programos koordinatoriumi, Visagino savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir sporto
skyriirus vedeju. AtsiZvelgus iTarnybos strateginiplan4 2018-12-21Tarnybos direktoriaus isaiymu
Nr. (11.1 1) V-89 patvirtintas Tarnybos 2019 m. veiklos planas, suderintas su Visagino savivaldybes
administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto skyriaus vedeju. Veiklos planas buvo pristaiytas
Tarnyfs5 tarybos 2019-02-05 posedyje (protokolas Nr. PD-3). Mokyklq metodines tarybos 2019 m.
veiklos planas Tarnybos direktoriaus patvirtintas. KiekvienE menesi Svietimo, kultflros ir sporto
istaigoms teikiami Tarnybos direktoriaus patvirtinti Tarnybos menesiq renginiq planai, parengti
atsiZvelgiant i Tarnybos metini veiklos plan4 bei kitq fstaigq, metodiniq b[reliq pirmininkq bei
mokytojq pasiDlytas atviras veiklas. Esant poreikiui apie papildomur ..nginirs istaigos
inforrnuojamos el. pa5tu / telefonu. Yra Tarnybos direktoriaus ir visq darbuotojq pareigybiq
apraSymai, patvirtinti Tarnybos direktoriaus isakymu. Darbuotojq pareigybiq s4raS4 Tarnyba dirina
su Visagino savivaldybes administracija.

Darbuotojq funkcijq paskirstymo srityje korupcijos pasireiSkimo tikimybe minimali.
Reng:iamos ivairaus pobldZio veiklos ataskaitos: parengta strateginio veiklos plano programq
priemLoniq ataskaita, Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq, Mokyklq metodines tarybos
ir metodiniq b[reliq veiklos ataskaitos. Svarbiausias Siq ataskaitq tikslas - veiklos savianalize,
rezultatai, problemq identifikavimas ir atspirties ta5kas kitq metq veiklos planavimui. Atliktas
Tarnl'bos veiklos isivertinimas, kurio pagrindinis tikslas - i5siaiSkinti Tarnybos veiklos tobulinimo
galimybes.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
2. Tarnybos 2019 metq menesio renginiq planai.
3. 2019 m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.



9

4. 2019 m. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq blreliq planai,
ataskaitos, s4ra5ai, protokolai.

m lreKtorlaus al os Klallslmals
Veil<los dalis Kokybes

lygis
(iraStti)

ISvada
(irasyti)

4.3. Mokytojq ir Svietimo pagalb4 teikianiiq
sper:ialistq kvalifikacijos tobulinimo renginiq
proigramq vadyba

4 Institucija uZsitikrinusi
perspektyv4

Argumentai:

x . .Kvalifikacijos tobulinimo programq kurim4 inicijuoja Tarnyba, savivaldybes administracijos
Svietimo, kultlros ir sporto skyriaus specialistai, mokyklq vadovai, mokytojai, atsiZvelgdami iSvietimo ir mokslo ministerijos iSkeltus prioritetus, Visagino savivaidybes adminiiracijos
Svietimo, kultlros, sporto ir vaistybines kalbos kontroles skyriaus specialistq, mokyklq vadovq ir
pedagogq pageidavimus / pasi[lymus. Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programrl koordinacine
taryba, kurioje dirba ir 3 Tarnybos specialistai, bendrauja ir bendradarbiauJa su mokyklomis,
infonnuoja jas apie aktualias kvalifikacijos tobulinimo programas, konsultuoja programq rengimo
klausimais. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia Tamybos darbuotojai, mokytojai,'mokyklq
vado'rai, jq pavaduotojai ugdymui, aukStqjq mokyklq destytojai, pagalbos mokiniui specialistai,
vals$rbes institucijq UAB, V5[ darbuotojai, asociacijq atstovai, neprifuausomi k[rejai, komandos.
2019 m. Tarnyba organizavo 3l kvalifikacijos tobulinimo renginius (dalyv avo 779 dalyviq),
metodinius renginius -79 (564 dalyviai). Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ienginiai: valstybines
kalbos kursai - 7 grupes (113 dalyviq), uZsienio kalbq kursai - 2 grupes (27 dalyvni), kiti mokymai
6 grupes (95 dalyviai.)

Mokytojai raginami teikti kvalifikacijos tobulinimo programas akreditacijai, juos konsultavo
Tarnl'bos direktorius ir metodininkas. Tarnyba neformaliuoju budu tiria igyvendinamq programLl
efektlrvum4, duomenis naudoja savo veiklai tobulinti. Piogramos tobulinamos atsilvelgiant iKvalifikacijos tobulinimo koordinacines tarybos pastabas ir isvadas bei tada, kai iSaiSkeja toks
klientq poreikis' Tarnyba atlieka klientq apklausas, analizuoja programll turini. Tarnyba ivairiaisbudais reklamuoja savo paslaugas: skelbia informacij4 Tarnyboi interneto tinkialapyje
www.visaginospt.lt ir visagino savivaldybes administracijos tinklalapyje wlry*-yi$aginas,l-t.

Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo renginiq stebesena. J4 vytdo Neformalioj; ;;ugusiqjq
Svietimo tarnybos programq koordinacine taryba, dalyvaudami kvalifikacijos toUritinilio
renginiuose bei aptardami vykdomas programas neformaliuoju b[du. Programq autoriams teikiamai
pasiuJymai del programos tobulinimo / tolesnio programos vykdymo. Tarnyba ivairiais budais
reklarnuoja igyvendinamas programas: siundia informacij4 istaigoms, teikia piogrurnq su jq
apraS'ymais pasi[14, skelbia Tarnybos interneto svetaineje. 2019 m. II pusmetyj. U"uo pasillyia
nauja anketa, siekiant iSsiaiSkinti ir griZtamqi .y5i.

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2. Tarnybos 2019 metq veiklos planas.
3. Tarnybos 2019 metq menesio renginiq planai.
4. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq programos ir jq registras.
5. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Zurnalai.
6. 2019 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq palymejimq registras.
7. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacinei tarybos darbo

tvarker.

8. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos
dokurnentai, posedZiq protokolai.

9. Tarnybos darbuotoj q susirinkimq protokolai.

5. 2019 m. Tarnybos direk i veikl kl
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5. Esamos pad6ties isivertinimas (kaip Institucija atlieka savo misijq, siekia tikslq ir vykdo
funkcijas):

Tamybos misija: ,,Teikti kokybiSkas Visagino savivaldybes bendruomenes poreikius
tenkinandias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas".

2019 m. Tarnyba sieke atliepti Visagino savivaldybes bendruomends poreikius: vykde
pedagogq kvalifikacijos tobulinim4, valstybines ir uZsienio kalbq mokymq, teike pedagoging,
psictLologing ir socialing pagalbq vaikams, jq tdvams, globejams, rupintojams, pedagogams,
organizavo dalykines olimpiadas ir konkursus mokiniams bei moke vaikus / mokinius plaukti.

2019 m. Tamyba didZiausi4 demesi skyre Svietimo paslaugq pletrai, ugdymo(si) kokybes
gerinimui bei besimokandios bendruomenes kDrimui. Tarnyba nuolat stebi savivaldybes pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir siekia, kad jie butq kuo geriau tenkinami. Kvalifikacijos
tobulinimo renginiai yru ivairls ir naudingi. Tamybos paslaugomis naudojasi Visagino
savivaldybes bendruomenes nariai ir kitq savivaldybiq pedagogai. Tarnybos organizuojamuose
renginiuose dalyvavo ir atstovai i5 uZsienio Saliq (Uzbekistano, Lenkijos, Latvijos). Aktyviai
bendraujama su kitq savivaldybiq Svietimo bei pagalbos tarnybomis, dalinamasi darbo patirtimi.
Vadcrvai ir pedagogai 2019 m. gilino profesines ir bendrEsias kompetencijas.

Tarnyba domisi pokydiais Svietimo sistemoje, analizuoja teises aktus ir taiko juos savo
veikloje. Tarnybos darbuotojai yra klrybingi ir imliis naujovems bei inovacijoms, nuolat tobulina
savo kvalifikacij4. Efektyviai igyvendinamos Tarnybos nuostatuose numatytos funkcijos.

5.1 . Stipriosios Tarnybos veiklos puses:
Darbuotoj q intelektualinis ir kDrybinis potencialas.
Kryptinga Tarnybos veikla atliepiant Visagino savivaldybes bendruomenes mokymosi vis4
gyvenim4 poreikius, stiprinant socialini dialog4 ir bendruomeniSkum4.
Racionaliai ir tikslingai panaudoj amos leSos.

. 5.2. Silpnosios Tarnybos veiklos pusds:
Zmogi5kqjq ir materialiqjq iStekliq dideld stoka.
Patalpq trlkumas.
Ribotas finansavimas.

6. Tamybos veiklos tobulinimo galimybes:
Metodines veiklos tobulinimas.
Inovatyviq darbo formq paie5ka ir diegimas.
Edukaciniq aplinkq pletoj imas.
Funkcijq perskirstymas.
Naujrq etatq isteigimas.

Metodininke, pavaduojanti direktoriq ee Natalija Levickaja


