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I SKYRIUS
lZnNca

Trumpas istaigos pristatymas
Visagino Svietimo pagalbos tamyba (toliau - Tarnyba) isteigta 2007 m. balandZio 1 d.

Visagino savivaldybes tarybos 2007-02-13 sprendimu Nr. TS-772.
Tarnyba biudZetine Svietimo pagalbos istaiga, organizuojanti neformaliojo

suaul;usiqiq Svietimo bei pedagogq kvalifikacijos tobulinirno programq lgyvendinim4,
koordinuojanti savivaldybes pedagogq metoding veikl4, teikianti pedagoginf psichologing pagalb4
savivaldybes Svietimo istaigq bendruomenems, organizuojanti dalykiniq olimpiadq i. kortr.rq
savivaldybes etapus bei padedanti mokiniams dalyvauti respublikos etapuose.

Tarnybos struktiira ir valdymas
Tarnyboje isteigtos 10,75 pareigybes, 2020 m. gruodZio 1 d. duomenimis dirbo l5

ZmorLiq, iS jq I I pedagoginiq darbuotojq, specialusis pedagogas, logopedas turi specialiojo pedagogo,
logo;redo metodininko kvalifikacing kategorij4, psichologams suteikta Mvafifiku.ine lut.go.fu.
Ulirrfia specialiojo pedagogo, dirbandio ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo lstalgoie
pareilgybe (1,5 etato). Svietimo pagalbos specialisiai teikia paslaugas Visagino ruitq lopseliuose
darZeliuose: ,,Kllverstukas" (psichologas - 0,3 etato, spec. pedagogas - 0,4),,,Auksinis raktelis,,
(psichologas - 0,5, spec. pedagogas - 0,5), ,,Auksinis gaidelis" (pil"t otogas - 0,5), ,,Gintardlis,,
(psichologas - 0,4, spec. pedagogas - 0,6), ,,,{Zuoliukas,. (psichologas - 0,4).

Nuo 2019-03-13 perkamos duomenq apsaugos pareigtno paslaugos.
Tarnybos direktorius
Iki 2020-08-31 tarnybai vadovavo direktore Dale Gasiniauskiene, lietuviq kalbos ir

literat[ros mokytoja, pedagoginio darbo staZas 33 metai, vadybinio darbo staZas l0 metq.
Nuo 2020-09-01 tarnybai vadovauja 1. e direktoriaus pareigas Asta Bauraite, pradiniq

klasiq mokytoja, pedagoginio darbo staZas 22 metai, vadybinio darb<l staZas iki metq.
Pokyiiai per pra6jusius metus
2020 m. vasar4 sutvarkyri pagrindiniai laiptai i tarnyb4.
ISsprgstas klausimas del sanitarinio mazgo, atliktas patalpq kosmetinis remontas.
Nuo 2019-09-01 teikiamos psichologo, spec. pedagogo paslaugos ikimokyklinio ir

prie5rnokyklinio ugdymo istaigose. Su ikimokyklinio ugdymo Svietimo istaigomis yra pasiraSytos
triSalds sutartys.

Visagino tarnyba organizavo veiklas ir nuotoliniu budu. Kursai, mokymai, seminarai,
metodiniai pasitarimai, olimpiados ir kt. vyko ir nuotoliniu budu.
IV l':etvirtyje isigijome profesionali4 ZOOM licencij4, antivirusines programas, spalvot4
spausdintuv4.

Tarnybos veiklos tikslas
Tarnyba igyvendina tiksl4: kokybiSkq, laikmeti bei Visagino savivaldybes

bendruomenes poreikius atliepiandiq paslaugq teikimas ir pletojimas, s4lygq mokytis vis4 gyvenim4
sudarymas.

Teisin6 bazd
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Mokymosi

visq gyvenim4 uZtikrinimo strategija, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo istatymu, kitais teises
aktais, re glamentuoj andiais Tarnybos ve ikl4.
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II SKYRIUS
Svrrruuo PoLITIxos ISvIANvMAS. SvrBruvro I srArcos sTRATE GrJo s

rURriuas rR IGvvENDTNIMAS

strateginio veiklos plano rengimas, koregavimas ir vykdymas
Tamyba savo veikloje vadovaujasi Tarnybos strateginiu veiklos 2020 (2020-2022) metq

plantt, kuriparenge Tarnybos strateginio veiklos plano parengimo darbo grupe. Planas vykdomas.
Metinio veiklos plano rengimas, koregavimas ir vykdymas
Metinis Tamybos veiklos planas rengiamas vadovaujantis Tarnybos strateginiu veiklos

planu, atsiZvelgiant i Salies ir savivaldybes Svietimo srities prioritetus. Tarnybos metini veiklos plan4
reng(: darbo grupe, plano projekto svarstyme dalyvavo visi Tarnybos darbuotojai.

Kiekvien4 menesi rengiami Tamybos renginiq planai, kurie skelbiami Tarnybos
intemeto svetaineje bei elektroniniu paStu siundiami socialiniams partneriams. Taip tarnybos ,r"iklo,
skelbiamos Visagino darZeliq MT ir Visagino mokyklq MT grupeie Facebook ptaiformoie.

Tarnybos veiklos nuolat ivairiais b[dais aptariamos su darbuotojais.
[staigos kulttiros formavimas, pokyiiai
Nuosekliai pletojama Tarnybos kult[ra, kuriE formuoja visi Tarnybos darbuotojai.

Palaikomas ir skatinamas visq Tarnybos darbuotojq aktyvumas. Kaupiama ir tvarkoma TarnyLos
istorija. 2020 m. atnaujinta Tarnybos interneto svetaine, lankstinukas, emblema. Sutvarkyia i,
susisteminta edukacinio banko medLiaga, susisteminta bibliotekos literatlra.

Paslaugq gavejams sudarytos s4lygos fvairiais budais ivertinti Tarnybos veiklas, pateikti
pastabas, pasiDlymus, atsiliepimus.

2020 m. del COVID- I 9 atlikome tik 3 ikimokykliniq istaigq paslaugq gavej q apklausas.
Tarnyboje rtpinamasi ekologija: irengtos specialios SiukSliadeZes, visos- atliekos

rtSiurrjamos.
2020 m. buvome projektq ,,Prisijungusi Lietuva" partneriai, projektq ,,paslaugq ir

asmeinq aptarnavimo kokybes gerinimas Visagino savivaldybeje" bei ,,Lyderiq laikas 3" dalyviai.'
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Tarnyba yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. Bendradarbiavome su Utenos,

Ignal;inos, Zarasr4, Lazdijq ir PaneveZio Svietimo centrais. Bendradarbiavome su asociacija,,VieSieji
interrLeto prieigos taSkai (VIPT)" del projekto ,,Prisijungusi Lietuva" lgyvendinimo ir vykderne
bendras veiklas.

2020 m. pasira5y'tas susitarimas del bendradarbiavimo su: VSf ,,K[no laboratorija,,
vykdyti sveikos gyvensenos priemong - projektas ,,Traumq ir suZalojim,l iirLuitunt skendimls)
prevencijos, skirtos 65+ 65-"rq, vaikq ir jaunimo tikslinems g.rplrnr, stiprinimas Visagino
savivrrldybdje", projektine veikla bus organizuojama 2021 m. Sportininkq paliikymo ir pu.u=n.,o,
fondurdel bendrq projektq vykdymo. Rengeme projekting dokumentacij4,,skatinti vaikq ir jaunimo
su negalia fizini aktyvumE, organizuojant bendras su sveikaisiais veiklas Visagino ,uriuuidyb..y.,,
(proj ektas negavo finansavimo).

2020 m. pasiraSytos bendradarbiavimo sutartys su: VSf ,,Meno ir Svietimo pasaulis",
visuo.menine organrzacija,,Ateities karta" del bendros projektines veillos vykdymo.

Bendradarbiaujama su Nacionaline Svietimo agentlra, Lietuvos kurdiqjq ir
neprigirdindiqiq bei Lietuvos aklqjq ir silpnaregiq centrais.

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

Tarnybos veiklos isivertinimas atliekamas kasmet pagal ,,Institucijq, vykdandiq
mokytojq ir Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobulinim4, veiklos vertinimo ir
akreditacijos taisykles". Vertinamos veiklos sritys: mokymosi aplinkos bei vadyba ir
admirristravimas. fsivertinimo iSvados panaudojamos Tarnybos veiklos tobulinimui.

Atlikus Tamybos veiklos isivertinimq, padaryta i5vada, kad Tarnyba igyvendina savo
misijql ir uZsibreZtus tikslus bei uZdavinius. Kryptingai tobulinamas kvaliika"ilor toUutinimo
proceilas, siekiama patenkinti kuo daugiau pedagogq bendruomenes poreikiq, bendrauiama ir
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bendradarbiaujama su ivairiomis institucijomis, dalinamasi patirtimi. Tarnyba yra aktyvus
neformaliojo Svietimo dalyvis. Padaryta iSvada - institucija uZsitikrinusi perspektyvE.

Duomenq apsauga ir Bendrojo duomenq apsaugos reglamento nuostatg
igyvendinimas.

Tamyboje r[pinamasi duomenq apsauga ir Bendrojo duomenq apsaugos reglamento
nuostatq igyvendinimu. Nuo 2019-03-13 perkamos duomenq apsaugos pareiguno pislaugos.
BalandZio menesi direktore inicijavo ir geguZes menesi buvo organizuoti 

-nuotoliniai^ 
mokyinai

ZOOM platformoje duomenq apsaugos klausimais ,,ES Bendrojo duomenq apsaugos reglamento
(BDr\R) igyvendinimas: esminiai aspektai ir praktines rekomendacijos", *oty-ui buvo skirti
Visagino Svietimo istaigq vadovams ir darbuotoj ams.2020 m. spalio O a. VSpf darbuotojams vyko
moklrmai, kuriuos organizavo VSPT duomenq apsaugos pareig[nas, tarnybos visi darbuoiojai atiiko
Ziniq patikrinimo testus. Parengti Tarnybos duomenq apsaugq reglamentuojantys teises aktai.

Savivaldos instituciiq veikla ir iq itraukimas i istaigos valdym4
Tarnyboje yra darbuotojq patiketinis. Su juo derinami Tarnybos veikl4

reglamentuoj antys dokumentai.

III SKYRIUS
l\EFoRMALIoJo SUAUGUSIUJU Svmuuo, rEDAGoGIJ KVALTFIKACIJ65

TOBULTNIVO, METODINES VEIKLOS KOORDINAVIMb, pBOACOGTNES
PSICHOLOGINES PAGALBOS TEIKIMO, DALYKINIU OLIMPIADU IR KONKURSU

ORGANIZAVIMO VALDYMAS

Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, pedagogq kvalifikacijos tobulinimo ir
metodin6s veiklos koordinavimo organizavimas

Tarnyba skatina savivaldybes suaugusiqjq dalyvavim4 mokymesi vis4 gyvenimE
si[lydama jiems aktualias ir patrauklias bendrqjq ir pagrindiniq kompetencijq ugdymo pasla*ugas bei
kokybiSko ugdymo turinio pagalba stiprina suaugusiqjq neformaliojo S"i.ti.o i. igrtinlo mo[ymosi
sistennos funkcionalum4.

Dideja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir pedagogq kvalifikacijos tobulinimo
programq pasifila, ji tapo ivairesne, siekiama, kad siulomos p.ogru-os atlieptq Svietimo srities
prioritetus, Svietimo ir mokslo ministro 2020-04-02 isakymu Nr. V-SO+ patvirtintus Valstybiniq ir
savivraldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq,
mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq 2020-2022 m. tvitlnkacijos tobulinimo'prioritetus, kuo
geriau tenkintq savivaldybes Svietimo istaigq, pedagogq ir kitq Tamybos klientq poreikius, grlsta
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq isivertinimo duomenimis. tvteiq pabaigoje buvo iSanalLuoti
ir ivertinti savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq 2Ol9 m. isivertinimo ,"rrititui ir atsiZvelgiant ipadarytas iSvadas planuojamas savivaldybes pedagogq kvalifii<acijos tobulinimo procesas 2020-2021
m.

Ie5koma b[dq, kaip uZtikrinti kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq griZtamqji ry5i,
todel renginiq dalyviq apklausos lapuose siekiama suZinoti ne tik lenginio irertinim4, U.i i.
gtiltam4lq informacij4 (ar mokymo medZiaga igytos Zinios, igudZiai bui naudingi). Numatoma
ateityie tobulinti apklausos lapus, daugiau demesio skirti grlZta-uiun, ry5iui.

Tarnyba aktyviai dalyvavo suaugusiojo Svietimo savaiteje ,,Mokymosi pasaulis laukia.
Keliaukim!", buvo apdovanota diplomu uZ bendruomeniSkum4 skatinanti p.o;.tt4 ,,Kurt, su daina
mokytis smagiau!"

'Vertinimo

kriteriius
Rodiklis Rezultatas Pastabos

Neformaliojo
suaugusiqjq
Svietimo renginiq
skaidius / paslaugq
gaveiu skaidius

16 I 320 6 194 Valstybines kalbos kursai- 5 grupes (81 dalyvis)
Anglq kalbos kursai- 1 grupe (13 dalyviq)
Pastebdta, kad del COVID-19 maLeja besimokandiqjq
skaidius.



Pedagogq
kval.ifikacijos
tobLrlinimo ir
metodiniq renginiq
skaidius / paslaugq
/gavejq skaidius

8211210 22t555
27t261

I Mokytojams buvo pasiiilytos jvairesnes metodines

I veiklos formos: buvo surengtos visq dalykq metodines

I dienos, kuriq metu buvo aptarta ne tik reikiama

I informacija, bet ir dalinamasi patirtimi, mokslo metq

I atradimais. 2020 m. m. numatyta, kad Svietimo f staigose
vykstaniiose metodinese dienose dalyvaus ne tik
Tarnybos pagalbos specialistai, bet ir direktorius,
metodininkai, Svietimo, kultiiros, sporto ir valstybines
kalbos kontroles skyriaus specialistai, istaigose bus
aptariamos Tarnybos teigiamos paslaugos jstaigos
bendruomends poreikiq tenkinimo bei ilgalaikiq
kvalifikacijos tobulinimo programq lgyvendinirno
galimybes.

2020 m. buvo igyvendinta 26 pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo programos, dalyvavo 555
dalyviai.

Tarnybos darbuotojai parenge 8 trumpalaikes
kvalifikacijos tobulinimo programas:,,DVS KONTORA
mokymai pradedantiesiems" (3 val.), ,,DVS KONTORA
mokymai paZengusiems" (3 val.), ,,Dokumentq kalbos
aktualijos" (2 val.), Kauno Panernunds pradines
mokyklos pasidalinimas gerqj4 patirtimi organizuojant
nuotolini mokym4" (nuotoliniai mokymai, 2 val.),
,,STEAM mokymai nuotoliniu b[du" (nuotoliniai
mokymai, 2 val.), buvo organizuoti 2 respublikiniai
nuotoliniai mokymai ,,Kaip pasiruoiti pamokoms.. (2
val.), ,,lntegruoto ugdymo sprendimai pradiniarne
ugdyme" (6 val.), ,,lntegruota pamoka. Mitas ar realybd?,,
(6 val.).

2020 m. buvo parengtos 4 ilgalaikds programos:
,,Nuotolinis mokymas? Paprasta!" (40 val.),,,SpecialiqjL1
poreikiq vaikq ugdymas" (48 val.), ,,Gero vadovo
akademija" (42 val.) ir ,,Vaikq, turindiq autizmo spektro
sutrikimq, ugdymo ypatumai" (40 val.).

Tarnyboje sudarytos s4lygos dalintis bei
savarankiSkai studijuoti gerqiq darbo patirti, semtis idejq,
organizuoti dalykines, metodines ar kDrybiniq darbq
parodas. Vyksta jvairiq fonnq keitirnosi gerqya parifiimi
renginiai. 2019 m. buvo inicijuoti metodines veiklos
organizavimo bfido savivaldybeje pokydiai. Mokytojq
metodine veikla organizuojama ne tik dalykiniu, bet ir
probleminiu principu: ugdymo jstaigos mokytojai
nagrineja jstaigai aktuali4 problem4(-as), dalinasi
sukaupta patirtimi su savivaldybes mokytojais. Tarnybos
metodininkas organizavo nuotolini rengin! ZOOM
platformoje - ,,Metodine diena kitaip.,, skirta Visagino
ikimokykliniq istaigq vadovams, pedagogams. Taip pat
buvo organizuoti nuotoliniai pasitarimai ZOOM
platformoje su informatikos, anglq kalbos, rnatematikos,
chemijos, biologijos ir kt. dalykq mokytojais, kurie
planuoja su savo mokiniais dalyvauti 2020-2021 m. m.
olimpiadose. Vyko vadoveliq ir priemoniq, platformq
nuotoliniam darbui pristatymas ir kt.

Tarnybos metodininkas organizavo 2j
metodinius renginius, dalyvavo - 261 dalyviai.

l

Del COVID-19 pasidalinimo gerqja patirtirni veikla
nebuvo aktyvi.

4
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PPT Pedagogin€s psichologines pagalbos teikimas

Pedagogines psichologines paslaugos teikiamos visai Visagino savivaldybes bendruomenei:
Tarnybos pagalbos specialistai konsultavo vaikus, tevus (globejus), savivalJybes pedagogus, organizavo tevq
Svietimo renginius, renge ir jgyvendino pedagogq t<vilinuci.los tobulinimo'prolrurus, vertino vaikr-p
speciilliuosius ugdymo(si) poreikius bei teike rekomendacijas, iavivald),bes ugdyri lrtuigore organizavo
metodines dienas ,,Keliq i vaiko sekmg beieSkant" (dalyvavo visa VSPT t ornuraa;. 2020 m. lap=L.ie io -
gruodlZio men. Tarnybos psichologai vede individualias konsultacijas psichologiniq sunkumq patiiiantierns
mokiniams (vaikams), pagal neigiamq COVID-I9 pandemijos pasekmiq visuomenes psichikos sveikatai
maZinimo veiksmq plan4, kuriq tikslas stiprinti vaikq psichologinj atsparurn4 ir psichikos sveikat4 ( I 7l val.).
Pafensta ilsalaike nrosrama - Vsikrr frrriniirr qrftizmn c^oLr"^ ",,+.;L;-,, ,,^,{.,'-^.,^^+,,,-^:', //n,.^r \

Kartu su Tarnybos pagalbos specialistais buvo vertinami jq veikl4 reglamentuojantys
Tamybos dokumentai, individualiai aptariami aktualfis jq darbo organizavimo, veiklos klausimai.

Dall,kiniq olimpiadq ir konkursq organizavim:rs

Visagino savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. geguZes 27 d. isakymu Nr.
IV-E-143 patvirtinti Visagino savivaldybes etapo mokiniq dalykiniq olirnpiadq, konkursq ir kitq
renginiq organizavimo ir vykdymo nuostatai, parengtas Visagino savivaldybes bendrojo ugdymo
mokyklq mokiniq 2020-2021 mokslo metq dalykiniq olimpiadq, konkursq ir kiq ..-ngiriq
tvarkara5tis.

Edukaciniq aplinkq kurimas ir tobulinimas
Tarnyboje yra reikiamos edukacines aplinkos: mokymq ir kompiuteriq klases,

edukacines patirties bankas ir biblioteka, irengta parodq erdvd, sukurios modeinios ii jaukios
konsultavimo aplinkos. Del patalpq tr[kumo naujos aplinkos nekuriamos.

IV ketvirtyje isigijome antivirusines programas, ZOOM profesionali4licencij4, spalvot4
spausrlintuv4.

Saugumo ir lygiq galimybiq uZtikrinimas
Tarnyboje sukurtos saugios aplinkos, darbuotojams sudaromos palankios darbui

sElygos, laikomasi lygiq galimybiq uZtikrinimo nuostatq ii principq, formuojamas palankus
mikroklimatas, r[pinamasi korupcijos prevencija, Tarnybos darbuLtojq ir paslaugq gavejq dro*"rq
apSau;$a.

ilgalaik6 programa - ,,Vaikq, turindiq autizmo spektro sutrikimu, usdymo ypaturnai', (40 val
Priemones pavadinimas Vertinimo

kriteri i us

Rezultatas Pastabos

Mok.iniams, jq tevams
( glolcej arns), mokytoj ams,
pagaLlbos mokiniui
spec ial istams suteiktq
konsultacijq ir kitq
renginiq skaidius per
metus / paslaugq gavejq
skairiius

520 I 620 1858 / r 510 Suteikta konsultacijq pedagogams, tdvams
(globejams), mokiniams vaikams - 1510.
Paslaugq gavejq skaidius - I 858
Padidejo konsultacijq skaidius, nes nLro 2019-09-
0l psichologing pagalb4 psichologai teikia visose
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
istaigose.

Priemonds
pavadinimas

Vertinimo
kriteriius

Rezultatas Pastabos

Dalykiniq
olimpiadq ir
konkursq skaidius /
dalY",iq skaidius

15 I 275 21 I 283 2019-2020 m. m. II pusmeti ir 2020-202t m.
m. I pusmeti Tarnybos metodininkas organizavo 2l
dalykiniq olimpiadq ir konkursq savivaldybes etapo
renginiq, dalyvavo - 283 mokiniq.
Olimpiados vyko ir nuotoliniu bDdu.
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Informavimas ir Svietimas
Tarnyba ivairiais budais Ziniasklaidoje informuoja apie savo veikl4.

IV SKYRIUS
zvrocrsxuJu rR MATERTALTUJU rsrnrllrT vALDyMAS

Darbuotojq funkcijq reglamentavimas ir saugumo uZtikrinimas
Tarnybos darbuotojq funkcijas, atsakomybg reglamentuoja pareigybir+ apraSai, Darbo

tvarkos taisykles. Darbuotojq funkcijos paskirstomos vadovaujantis atitinkamais teises aktais bei
atsiZ'relgiant i Tarnybos vykdomas funkcijas, darbuotojq kompetencijas bei darbo laiko ir funkcijq
santyki. Patvirtinti darbo laiko, atostogq grafikai.

Nuolat rlpinamasi darbo sauga, darbuotojq bei klientq saugumu, perZi1rimi saug?
regla:mentuojantys Tarnybos dokumentai, vyko tarnybos darbuot"ojq civilines ,uugi,
mokl'mai/pratybos, darbuotoiq profi laktinis sveikitos patikrinimas.

Darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas, jq veiklos vertinimas ir atestacija
Tamybos darbuotojai sudarytos s4lygos tobulinti kvalifikacij4: darbuoiojai nuolat

inforrnuojami apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, aptariamos jq dalyvavimo renginiuose
s4lygos ir galimybes. Tarnybos darbuotojams sudaryta galimybe nemokamai dalyvauti -oliun1uor.Tarnybos igyvendinamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Sausio menesi vyko Tarnybos
darbuotojq veiklos vertinimas. naujq metiniq uZduodiq fonnulavimas, su pedagoginiais darbuotojais
vyko metiniai pokalbiai.

Turto ir l65q administravimas ir valdymas
Tarnybos turtas isigyjamas bei naudojamas, leSos naudojamos pagal paskirti ir

Taml'boje patvirtintas tvarkas. Tamybos le5os naudojamos racionaliai ir efektyviai.
Tarnybos finansavimo Saltiniai:
o savivaldybes biudZetas;
o mokinio krepSelio lesos;
o kitos leSos ir pajamos uZ suteiktas paslaugas.

2015 m.
Eur

2016 m.
Eur

2017 m.
Eur

2018 m.
Eur

2019 m.
E,ur.

2020
m.

Savivaldybes biudZetas SB 30534 33794 44240 ,+8900 t6130 109470
Pajarnos uL atsitiktines paslaugas

!E(sP)
I 1879 12313 17323 22400 20900 r 8003

Valstybe biudZeto specialioji tiksline
dotacrja SB(B)

120 325 2869

Valstybes biudZeto specialioji tiksline
dotac ija mokinio krepSel iui finansuoti

sBorK)

49401 52710 56026 36300 63770 568r0

Kitos le5os (labdara, parama, 2 proi.
q4)

463 460 205 328 409 443

Kitos leSos 6305
I5 viso 92397 99662 120663 t 14233 t61209 184126

Visagino savivaldybes tarybos 2019 rugpjndio 29 d. sprendimu Nr. TS-204 patvirtinri
atnauj inti Tarnybos paslaugq ikainiai.

AtsiZvelgiant i 2019 m. vasario 28 d,. - 2019 m. balandZio 26 d. vykusio Visagino
Svietirno pagalbos tarnybos teikiamq paslaugq 2Ol7 -2018 m. veiklos vidaus audito rekomendaJijas
pagal,Rekomendacijq, pateiktq 2019-05-10 Visagino Svietimo pagalbos Tarnybos teikiamq paslaugq
vidaus audito ataskaitoje Nr. (14.3)- AIJ2-6, igyvindinimo priemJniq plan4 zozo-oe-tg isa[ymu Nr.
(1.11) V-18 papildytas buhalterines apskaitos s4skaitq plurur, zfio-oi-t8 isakymu Ni. 1r.rr;pakeistas Buhalterines apskaitos vadovas.

Finansiniai Saltiniai
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2020 m. rugsejo 14 d.-lapkridio 10 d. Visagino savivaldybes administracijos
Centralizuoto savivaldybes vidaus audito skyrius atliko Visagino savivaldyb6s biudZetiniq istaigq
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigines algos kintamosios dalies nustatymo 2020 m.
vidauLs audit4. AtsiZvelgiant i vidaus audito rekomendac4as 2020 m. gruodZio I d. parengtas
Rekomendactq, pateiktq 2020-11-10 vidaus audito ataskaitoje Nr. 11a.5)-AU2-g, igyvendinimo
prienroniq planas, kuris bus igyvendinimas 2021 m. Bus pakeistas Tamybos darbo apmokejimo
tvarkos apraSas: detalizuoti specialistq (Al, A2 ir B lygio) ir kvalifikuotq darbuotojq (C lygis)
pareilgines algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai, papildytos darbuotojq kasmeiines u.iklot
vertinimo procedlros, papildytas Tarnybos vidaus kontroles apra5as, numaiant vidaus kontroles
proce,dfiras, uZtikrinandias darbuotojq kasmetines veiklos vertinimo iSvadq pildym4.

V SKYRIUS
APIBENDRINIMAS

Planai ateiiiai
Siekti patenkinti ivairiq bendruomenes grupiq kvalifikacijos tobulinimo ir savirai5kos

poreil':ius, diegti naujas kvalifikacijos tobulinimo ir metodines veiklos formas, plesti paslaugq
ivairovg bei gerinti jq kokybg, didinti VSPT darbuotojq etatq skaidiq didinimur lpuruauotojo.
metod:ininko, pagalbos specialistq etatq isteigimas), gerinti darbuotojq darbo s4lygas (organizacines
technikos atnauj inimas).

Privalumai Triikumai
Geras darbuotoj q intelektualinis ir ktrybinis
potencialas

Svietimo pagalbos specialistq trlkumas (nera
direktoriaus pavaduotojo pareigybes
pedagoginiam ir psichologiniam darbui).
Veiklq didejimas nekintant darbuotojq skaidiui.

Vykdomq veiklq / teikiamq paslaugq ivairoveir sukurta tinkama baze neformaliajam
suaugusiqiq ugdymui.

Nepakankama pedagogq, turindiq auk5t4
kvalifikacing kategorij4 (metodininkai, ekspertai)
motyvacij a dalinti s savo profesine patirtimi.

Sukurta saugi, darbinga, estetine aplinka. Plediant Tarnybos paslaugq pasill4 bei klientq
rat4, trDksta patalpq konsultacijq ir grupiniq
uZsiemimq vedimui. Nera tinkamos patalpos
bibliotekai, vaikq Zaidimq kambariui, poj [diq
erdvei, lietuviq, anglq kalbos kabinetams.

Finansinius i5teklius Tarnyba naudoja
planingai, taupiai ir tikslingai.

Galetq blti didesnis istaigos finansavimas ir
didesni darbuotojq atlyginimai.

GlauLdDs bendradarbiavimo ry5iai su
savivaldybes administracijos Svietimo,
kultliros, sporto ir valstybines kalbos kontroles
skyriLumi, savivaldybes Svietimo istaigomis,
respublikos institucijomis, teikiandiomis
tokiars padias paslaugas.

Neturime bendradarbiavimo partneriq uZsienyje.


