
lnstitucijq, vykdandiq mokytoj q

ir Svietimo pagalbq teikiandiq
specialistq kvalifikacij os

tobulinim4, veiklos vertinimo ir
akreditacijos taisykliq

3 priedas

VISAGINO SVMTWTO PAGALBOS TARNYBOS,
vYKDANilos MoKYToJU IR Svrnrrvro rAGALB,1 TEIKIANdIU spECrALrsrU

KVALIFIKACIJOS TOBULINIM,T, VEIKLOS ISIVERTINIMO
ISVADOS

2021m.

L Institucijos pavadinimas Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba).
2. fsivertinimo data 2022-03-21.
3. Veiklos srities,,Mokymosi aplinkos'1 daliq isivertinimas.

Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes
lveis (iraSfii)

ISvada
(ira5vti)

3.2. Internetas Vadyba 4 Institucija uZsitikrinusi perspektyv4
Prieinamumas 4 Inst tuc ia uZsitikrinusi perspektyva
Statistika 4 Inst tuc ia uZsitikrinusi perspektyva
GriZtamasis ry5ys 4 Inst tuc ia uZsitikrinusi perspektyva

Veiklos dalies isivertinimo iSvada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv4.

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

kvalifikacijos tobulinimo / metodiniams / informaciniams ir kitiems renginiams organizuoti.
Mokymams organizuoti skirta 13 stacionariq kompiuteriq, du neSiojamieji kompiuteriai, 2
multimedijos projektoriai bei I interaktyvi lenta. Technika isigyta 20091016 m.

Tarnyboje veikia belaidis intemeto rySys, kuriuo nemokamai naudojasi Tarnybos lankytojai,
renginiq dalyviai ir lektoriai. Numatoma, kad ir ateityje intemetu Tarnyboje galima bus naudotis
nemokamai. Naudojim4si internetu Tarnyboje reglamentuoja Tarnybos direktoriaus patvirtintos
Tamybos 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, Tamybos informaciniq ir
komunikaciniq technologrjq naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka.

Tarnybos darbuotojai savo veikloje aktyviai naudojasi intemetu (informacijos paie5ka,
skelbimai, bendravimas su kolegomis, dalinimasis patirtimi, konsultavimas ir pan.), 21 nemokama
duomenq baze. Tarnybos darbuotojai konsultuoja informaciniq technologijq naudojimo klausimais.
Nuo 2020 m. perkamos kompiuterio irangos derintojo paslaugos.

Tamybos interneto svetaind www.visaginospt.lt, kuri atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirtinto Bendrqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto
svetainems apraSo reikalavimus. Interneto svetaine yra naudojama Tamybos veiklos vie5inimui ir
ivaizdZio k[rimui. Svetaineje yra skaitliukas fiksuojantis apsilankiusiqjq svetaineje skaidiq.
Svetaineje jos lankytojai gali raSyti atsiliepimus apie Tarnybos veikl4, atsiliepimai specialiai
neanalizuojami, nes jq gaunama labaimaLal

Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos pirmininke D. Savidiene yra sukDrusi
Mokyklq metodines tarybos interneto svetaing http://metodine.taryba.savicius.ltl, kurioje talpinama
informacij a kvalifi kacij os tobulinimo ir metodines veiklos klausimais.

Nuo 2020 m. kovo menesio Facebook platformoje sukurtos dvi uZdaros grupes: Visagino
darZeliq MT grupe ir Visagino mokyklq MT grupe. Per 2021 m. Siose grupese buvo vie5inami
kvietimai i konferencijas, seminarus, mokymus, metodines rekomendacijos pagalbos mokiniui ir
mokytojui specialistams, metodiniq priemoniq s4ra5ai.
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Tarnyboje galima organizuoti mokymus kontaktiniu ir nuotoliniu bDdais. Siems mokymams
organizuoti istaigoje yra reikiama iranga.

2021 m. tarnybos metodininkai nuotoliniu btdu Zoom platformoje organizavo: 9
kvalifikacijos tobulinimo renginius (240 dalyviq), tarptauting konferencij q (Zlt dalyviai), l6
olimpiadq (278 dalyviai).2021m. nuotoliniu bldu Zoomplatformoje vyko valstybines kalLos kursai
(7 grupes, 107 dalyviai), uZsienio kalbq kursai (l grupe, 8 dalyviai).

Kiekvienais metais Tamyba tiria pedagogq kvalifikacijos tobulinimo renginiq poreiki. Tyrimo
metu yra i5siaiSkinami ir kompiuterinio ra5tingumo kompetencijq tobulinimo poreikiai, i kuriuos
atsiZvelgiame planuodami ir rengdami kvalifikacijos tobulinimo programq pasi[I4, bet poreikio
tobulinti kompiuterinio ra5tingumo kompetencijq beveik nera arba jis yra minimalus.

Tarnyboje paslaugq gavejai 2021 m. retai naudojosi intemetu, nes Visagino Svietimo istaigos
yra pakankamai aprlpintos informacinemis kompiuterinemis technologijomis ir poreikio naudotis
internetu nera. SumaZejim4 naudotis interneto paslaugomis leme ir COVID-19 ribojimai.

PagrindZiantys dokumentai :

I . Tarnybos intemeto svetaine www.visaginospt. lt.
2. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines

http ://metodine.taryba. savicius. ltl.
tarnybos interneto svetaine

3. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos Facebook puslapis
https://rwvw.facebook.com/Visagino-Svietimo-paqalbos-tarnyba-1096461 18261074

4. Tarnybos naudojimosi kompiuteriais ir interneto rysiu taisykles.
5. Tarnybos naudojimosi kompiuteriais ir Internetu taisykles
6. Tarnybos kompiuteriq technines ir programines irangos naudojimo tvarka.
7. Dirbandiam kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija Nr. SSI-9.
8. Tarnybos informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei darbuotojq

stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka.

Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes
lyeis (iraSyti)

ISvada
(irasyti)

3.3. Seminarai,
kursai, paskaitos
ir kiti renginiai

Turinys 4 Instituci.i a uZsitikrinusi perspektyva
Veikeiai 4 Institucii a uZsitikrinusi perspektyva
Vadyba 4 Inst tucii a uZsitikrinusi perspektyv4
Statistika 4 Inst tucii a uZsitikrinusi perspektyva
GrfZtamasis rySys 4 Inst tuciia uZsitikrinusi perspektyva

Veiklos dalies isivertinimo i5vada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv4.

Argumentai:
Tamyba organizuoja ivairius kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, konferencijas,

paskaitas 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 tarybos tvarka". Pateiktas
kvalifikacijos tobulinimo programas vertina Tamybos direktoriaus isakymu patvirtinta
Neformaliojo suaugusiqj q Svietimo programq koordinacine taryba.

2021 m. atnaujinta ,,Mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq metodines veiklos
organizavimo ir koordinavimo tvarka".

2021 m. buvo organizuoti 23 kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 7 seminarai, 2
konferencijos, 9 mokymai, I renginys, 4 paskaitos. Pagrindines renginiq temos: ugdymo proceso
organizavimas, ugdymo(si) budq ir metodq paieska ir taikymas, mokiniq mokymosi motyvacijos
stiprinimas. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq trukme nuo 2 iki 43,5 val., renginiai vyksta ivairiu
laiku (atsiZvelgiama i lektoriq ir dalyviq pageidavimus bei galimybes). Informacija apie
planuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius skelbiama Mokyklq metodines tarybos ir
metodiniq bflreliq posedZiuose, Tarnybos direktoriaus patvirtintuose menesio renginiq planuose,
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Tarnybos interneto svetaineje, Facebook grupese 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 b0reliq posedZiuose. Tarnyba kvalifikacijos tobulinimo programq pasiiil4 savivaldybes
Svietimo, kultlros ir sporto istaigoms siunte elektroniniu pa5tu du kartus per metus: kalendoriniq
metq ir mokslo metq pradZioje, taip pat pavasari kreipesi i Svietimo istaigas teikti savo pasifrlymus
del kvalifikacijos tobulinimo renginiq. Klientai du kartus per metus turejo galimybg susipaZinti su
Tarnybos teikiama pasiula ir apsisprEsti del dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Pageidaujant programq autoriams / lektoriams ar esant istaigq bendruomeniq poreikiams
kvalifikacijos tobulinimo programos sifllomos ir kitu metu. Rengdami kvalifikacijos tobulinimo
renginiq pasill4 atsiZvelgiame i paslaugq gavejq pageidavimus / poreikius, sifilomos kvalifikacijos
tobulinimo programos tematik4, rekomendacijas, ankstesniq kvalifikacijos tobulinimo renginiq
dalyviq nuomones. Kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq pageidavimais yra remiamasi ie5kant
naujq kompetentingq lektoriq. 2020 m. buvo i5nagrineti savivaldybes mokyklq isivertinimq
duomenys, iSvados panaudotos planuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius 2021 m.

2021 m. buvo organizuota 23 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (289,5 val.), dalyvavo 682
dalyviai: ikimokyklinio bei pradinio ugdymo mokyojai, progimnazijq, pagrindiniq mokyklq ir
gimnazijq dalykq mokytojai, mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui
specialistai, neformaliojo vaikq Svietimo mokytojai, mokyklq bendruomenes, Visagino ir kitq
savivaldybiq biudZetiniq istaigq darbuotojai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius 2021 m. vede Tarnybos specialistai, mokytojai praktikai,
mokytojai ekspertai, valstybes institucijq darbuotojai, ugdymo istaigq darbuotojai, vie5qjq istaigq
darbuotojai, aukStqjq mokyklq destytojai, lektoriai i5 uZsienio Saliq (Latvijos). AtsiZvelgdami i
mokytojq pageidavimus daZniausiai kviediame lektorius, turindius praktinio darbo patirties, gilias
kompetencijas bei auk5tq kvalifikacij4 ir anketinese apklausose puikiai vertinamus mokymq
dalyviq. Taip pat svarbus lektoriaus gebejimas bendrauti su klausytojais - taip uZtikrinama
seminarq, kursq, paskaitq kokybe ir naujq, aktualiq Ziniq sklaida. Kvatifikacijos tobulinimo
renginiq kokybg padeda uZtikrinti bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Tarnybos
darbuotojai, iverting socialiniq partneriq parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas,
pasi[lymus, rekomendacijas, organizuoja pedagogq kvalifikacijos ir kompetencijq tobulinimo
renginius.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta Tarnyboje ir paslaugq gavejq darbo vietose,
kuriose yra kvalifikacijos tobulinimo renginiq igyvendinimui reikiama kompiuterine iranga, vaizdo
ir garso aparat[ra, tinkamos patalpos. 2021 m. I renginys vyko Tarnyboje, 7 - paslaugq gavejq
darbo vietose ir l5 nuotoliniu bldu.

GriLtatnqE informacij4 apie kvalifikacijos tobulinimo renginiq kokybg, temos aktualum4,
lektoriq kompetencij4, naudingumq ir medZiagos pritaikomumq sistemingai renkame i5 dalyviq po
renginio. Gautus rezultatus apibendriname, analizuojame, ivertiname teigiamus ir neigiamus
aspektus. Neformaliq pokalbiq su pedagogais metu domimes, kaip renginiq dalyviai panaudoja
mokymuose gaut4 informacij4, kaip vykdoma sklaida mokyklos bendruomeneje. GriZtamqji ry5i
apie pedagogq kvalifikacijos tobulinim4 gauname ir dalyvaudami metodiniq blreliq posedZiuose.
Mokytojai pasidalina patirtimi, kaip Zinias pritaike ugdymo procese. Tai atsispindi gerosios
pedagogines darbo patirties renginiuose, atvirose veiklose. Svarbus kolegialus griZtamasis rySys,
padedantis mokytojams mokytis vieniems i5 kitq, reflektuoti patirt!, kad mokytojo kvalifikacijos
tobulinimas atspindetq mokiniq paLangoje.

Kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviams ir
paZymos kvalifikacijos tobulinimo renginiq autoriams bei lektoriams i5duodami vadovaujantis
Tarnybos direktoriaus patvirtinta ,,Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka".
Kvalifikacijos tobulinimo renginiq paZymejimuose nurodoma: kvalifikacijos tobulinimo renginio
pavadinimas, igytos kompetencijos, vieta, data, trukme.

2021 m. parengta ir i5duota: 534 kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai ir 78 paLymos. Taip
pat buvo rengiami padekos ra5tai lektoriams, konkursq dalyviams.
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2021 m. buvo organizuota neformaliojo suaugusiqjq Svietimo kursai: valstybines ir uZsienio
kalbq mokymai (577 val.), dalyvavo ll5 dalyviq. Taip pat organizuota 10 kitq neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo renginiq (38 val.), dalyvavo 88 dalyviai.

2021 m. parengta ir i5duota neformaliojo suaugusiqjq Svietimo renginiq dalyviams 13

paZymq ir 65 paiymejimai.
PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2. Tarnybos 2021 metq veiklos planas.
3. Tarnybos202l metq menesiq renginiq planai.
4. 2021m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
5. 2021m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq programq registras.
6. 2021m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Zumalai.
7. 2021m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq paZymejimq registras.
8. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos darbo

tvarka.
9. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos

dokumentai, posedZiq protokolai.
10. Tarnybos iSduodamq paZymq registras.
1 1. Tarnybos i5duodamq paZymejimq registras.
1 2. Apklausq suvestines.

Veiklos dalies isivertinimo i5vada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv%

Argumentai:
Tarnyba organizuoja dalijim4si gerqa darbo patirtimi. Gerosios pedagogines darbo patirties

sklaidq organizuoja Tarnybos pedagoginiai darbuotojai. Tarnyba koordinuoja savivaldybes
Mokyklq metodines tarybos ir savivaldybes pedagogq metodiniq blreliq veikl4, teikia konsultacing,
metoding, dalyking pagalb4 mokytojams, rengiantiems prane5imus, metodinius darbus,
organizuojantiems mokiniq olimpiadas, konkursus, tobulinant kvalifikacij4, siekiant aukStesnes
kvalifikacines kategorijos. Keitimasis gerqja darbo patirtimi Tarnyboje reglamentuotas. Mokyklq
metodines tarybos ir metodiniq bilreliq veikla vykdoma, vadovaujantis Tarnybos direktoriaus
patvirtintais nuostatais. Mokyklq metoding tarybq sudaro metodiniq btireliq pirmininkai. Mokyklq
metodine taryba ir metodiniq blreliq pirmininkai pagal nustatytus prioritetus ir tarybos nariq
pasillymus renge 2021 m. veiklos planus. Metq pabaigoje Mokyklq metodine taryba ir metodiniai
b[reliai teike ataskaitas.

Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq bflreliq posedZiuose mokytojai raginami aktyviau
dalyvauti metodineje veikloje, bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis gerqja darbo patirtimi.

2021 m. buvo igyvendinta 23 pedagogq kvalifikacijos tobulinimo programos (3 ilgalaikes
40 val. ir daugiau), programos akredituotos ir uZregistruotos NSPR registre (2 istaigos ir 1

nacionaliniu lygiu) dalyvavo 682 dalyviai. Parengta ir iSduota 534 paZymejimai, 78 paZymos.
Tarnybos metodininkai organizavo 20 metodiniq renginiq, kuriuose dalyvavo 142 dalyviai.

Mokytojams buvo pasi[lytos ivairesnes metodines veiklos formos: buvo surengtos visq
dalykq metodines dienos, kuriq metu buvo aptarti aktualfrs metodines veiklos organizavimo ir
vykdymo klausimai, bet ir dalinamasi patirtimi, mokslo metq atradimais.

Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes lygis
(ira5vti)

ISvada
(ira5l.ti)

3.4. Gerosios
patirties sklaida ir
edukacinds
patirties bankas

Turinys 4 Instituc a uZsitikrinusi perspektyva

Veikejai 4 Institucij a uZsitikrinusi perspektyv4

Vadyba 4 Instituc ia uZsitikrinusi perspektyva
Statistika 4 Instituc ia uZsitikrinusi perspektyva
GriZtamasis ry5ys J Viskas gerai
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Tarnybos metodininkai konsultavo Svietimo istaigos vadovus ir pedagogus metodines
veiklos organizavimo, olimpiadq ir konkursq, pedagogq kvalifikacijos programq rengimo, KTP
akreditavimo bei igyvendinimo, NVS programtl akreditavimo ir registravimo NSpn registre,
nuotolines programos ZOO}i4 galimybiq, Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) klausimais.

Tarnyboje sudarltos s4lygos dalintis bei savaranki5kai studijuoti gerqj4 darbo patirti, semtis
idejq, organizuoti dalykines, metodines ar kflrybiniq darbq parodas. Vyko ivairiq formq keitimosi
gerqapatirtimi renginiai. Keitimosi darbo patirtimi sridiq ir formq ivairove pakankama.

2021 m. kaip ir kasmet vyko ,,Visagino savivaldybes Mokytojas" rinkimai. 2021 m.
Zenkliuku ,,Visagino savivaldybes Mokytojas" buvo apdovanota Visagino lop5elio-darZelio

,,,{Zuoliukas" prie5mokyklinio ugdymo pedagoge, aukletoja metodininke Violeta Li5kevidiene.
Nuotoliniu bfidu ZOOM platformoje buvo organizuotos 2 metodines dienos ,,Keliq i vaiko

sekmg beieSkant". Viena diena buvo organizuota ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigq
VGK nariams, kita - bendrojo ugdymo mokyklq VGK nariams. Metodinese dienose iS viso

dalyvavo 40 VGK nariq.

Vyko konsultacijos ivairiq dalykq mokytojams del pasiruoSimo olimpiadoms ir konkursams,
vie5oji konsultacija rengiantiems kvalifikacijos tobulinimo programas, pasitarimai metodiniq tarybq
pirmininkams nuotoliniu b[du.

Tarnyboje 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. 2021 m. atnaujinti 2016 m. - 2021 m. edukacinio banko registrai ir
s4ra5ai. Buvo atnaujinti visos metodines literatlros ir metodiniq priemoniq sEra5ai. S4raSai ikelti i
VSpf svetaing - www.visaqinospt.lt.

Kuriama biblioteka, kaupiama Svietimo istaigoms reikalinga literat[ra, mokomosios
kompiuterines programos. Edukacines patirties bankas prieinamas visoms klientq grupems.
Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq bDreliq posedZiuose pedagogai yra raginami naudotis
edukacines patirties banku, pristatomos naujos knygos. Edukacines patirties banku Siais metais
naudojosi Tarnybos darbuotojai ir kitq Visagino savivaldybes Svietimo istaigq pedagogai.

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2. Tamybos 2021 metq veiklos planas.
3. Tarnybos 2021 mett4mdnesio renginiq planai.
4. 2021 m. tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
5. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq bUreliq nuostatai.
6. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq blreliq planai, ataskaitos,

s4ra5ai, protokolai.
7 .2021 m. Tarnybos i5duodamq paZymq kopijos ir jq registras.
8.2021 m. Tamybos kvalifikacijos tobulinimo renginiq programos ir jq registras.
9.2021 m. Tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Zurnalai.
10. Tarnybos metodiniq, kvalifikacijos tobulinimo renginiq, konferencije, parodq, metodiniq

pasitarimq dokumentai.

Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes
lygis
(irasyti)

ISvada
(ira5yti)

3.5.
Konsultavimas

Tr.rrinys 4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyva

Veikejai 4 Institucij a uZsitikrinusr
perspektyv4
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Vadyba 4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyva

Statistika 4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyva

GriZtamasis rySys 3 Viskas serai

Veiklos dalies isivertinimo iSvada: 4. Institucija uZsitikrinusi perspektyv4.

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

pedagoginiams darbuotojams, mokiniams / vaikams bei savivaldybes bendruomenes nariams.
Asmenys 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.

Konsultantams keliami reikalavimai, kad jie gebetq igalinti konsultuojam4 asmeni ar
organizacij4 savarankiSkai sprgsti savo problem4, aktyviai dalyvautq jos sprendime, turetq laikytis
profesines etikos, moketq uZtikrinti konsultacijq ir mokymq kokybg, turetq poreiki nuolat tobulinti
savo kvalifikacijq.

2021 m. suteikta 295 kvalifikacijos tobulinimo, metodines, olimpiadq, konkursq
organizavimo konsultacij q ( 1 56 paslaugq gavej ai).

Pedagogines, socialines ir psichologines veiklos srityje suteiktos 2858 konsultacijos (l184
paslaugq gavejai).

Siekiant uztikrinti efektyvq asmenq konsultavim4, vyksta Tarnybos specialistq
bendradarbiavimas. Kartais tenka konsultuojamus asmenis nukreipti papildomai konsultacijai,
patikslinimui pas kitq institucijq specialistus.

Pagal Tarnybos konsultacijq organizavimo, apskaitos ir vertinimo tvarkos apraS4 klientus
Tarnybos specialistai konsultuoja ivairiais bfldais: LodLiu, kai konsultacijos atvykstama i Tarnyb4,
telefonu, elektroniniu paStu, 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. GriZtamasis rySys
konsultavimo srityje vykdomas Zodine forma paskutinio konsultavimo metu. Tarnybos
konsultuojamq asmenq dokumentq registre 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.
Registruotis i konsultacijas galima paskambinus telefonu, elektroniniu pa5tu, atvykus i Tarnyb4 ir
uZsira5ius kiekvieno specialisto konsultacijq Zurnale. Stiprioji konsultavimo puse td, kad
konsultantai moka aptikti problemines situacijos prieZastis ir geba patys aktyviai dalyvauti
sprendZiant problemq.

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

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos 2021 mefi4veiklos planas.
2. Tarnybos 2021. mef4menesio renginiq planai.
3. 2021 m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
4. 2021 m. Tarnybos konsultacijq kvalifikacijos tobulinimo ir metodines veiklos klausimais

registravimo Zurnalas.
5. 2021m. Tarnybos specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijq registracijos Zurnalas.
6. 2021m. Tarnybos psichologq konsultacijq registracijos Zurnalai.
7. 2021 m. Tamybos socialinio pedagogo konsultacijq registracijos Zurnalas.

8. Tamybos nuostatai.



Veiklos dalis Veiklos
poZymiai

Kokybes lygis
(ira5vti)

ISvada
(ira5tti)

3.6. Projektind
veihla ir
partneryst0s
tinklai

Turinys J V skas gerai

Vadyba a
J V skas gerai

Statistika 3 V skas gerai

GriZtamasis rySys
a
J V skas gerai

Veiklos dalies isivertinimo i5vada: 3. Viskas gerai.

Argumentai:
Projektineje veikloje Tarnyba imasi vykdytojo, partnerio ir dalyvio vaidmenq, skleidZia

informacij4 apie projektus, skatina Visagino savivaldybes Svietimo istaigas, mokytojus aktyviai
dalyvauti projektineje veikloje. Informacija apie projektus skelbiama Tamybos intemeto svetaineje,
menesio renginiq planuose, per istaigq vadovq pasitarimus, savivaldybes Ziniasklaidoje.

20,: m. projektine veikla:
1. NSA projektas ,,ftraukiojo ugdymo galimybiq pletra, I etapas" (partneriai) Nr. 09.2.2.-

ESFA-V-707-03-0001.
2. Bendradarbiavome su Lietuvos tautinio olimpinio komitetu del projekto ,,Svajoniq

komandos Visagine" igyvendinimo ir vinualiq veiklq organizavimo (partneriai).
3. Sveikatai Zalingos elgsenos prevencijos (riikymo (i5 jq elektronines cigaretes), alkoholio ir

kitq psichotropiniq medZiagq vartojimo prevencija) moksleiviams projektas ,,Matyk gyvenimq
kitaip".

4. Nuo 2020 m. dalyvaujame Narkotikq, tabako ir alkoholio kontroles departamento
ankstyvosios intervencijos programoje kartu su Roki5kio rajono savivaldybes visuomenes sveikatos
biuru (Visagino savivaldybe).

5. Valstybines kalbos komisijos projektas ,,Valstybines kalbos mokymo kursq Visagino
savivaldybeje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas pagal programas ,,Kalbekime
lietuvi5kai" ir,,Auk5tuma".

6. Vykdoma,,Efektyvios tevystes igldZiq" mokymq programa.
12. Tamybos2}2l metq veiklos planas.
l. Vykdomq projektq dokumentai (parai5kos, ataskaitos, bendradarbiavimo susitarimai ir kita).
2. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.

3. Veiklos srities ,,Vadyba ir adnninistravimas" ir jos daliq isivertinimas.

Veiklos dalis Kokybes
lygis
(iraSvti)

ISvada
(irasyti)

4.1" Vadovavimas, personalo vadyba ir
ivaizd'tio kiirimas

4 Institucija uZsitikrinusi
perspektyva

Argumentai:
Tarnybos laikinas vadovas Asta Bauraite, turinti aukSt4ji pedagogini i5silavinimq. Vadybinis

staZas 2 metai. 2021 m. direktorius tobulino kvalifikacij4 ivairiuose kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose 142 val.

Tarnybos metq veiklos planas yra aptariamas ir priimamas dalyvaujant visiems
darbuotojams. Esant poreikiui Tarnybos direktoriaus isakymu sudaromos darbo grupes. Tarnyboje
individualus darbas derinamas su komandiniu darbu. Tamybos pedagoginiai darbuotojai turi
auk5tqji universitetini i5silavinim4 bei bltinas kompetencijas. Darbuotojai pagal poreikius ir
galimybes tobulina savo kvalifikacij4, patys veda kvalifikacijos tobulinimo renginius. Personalo
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kompetencijq tobulinimas skatinamas: yra sudaromos s4lygos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, mokamuose Tamybos organizuojamuose renginiuose darbuotojai gali dalyvauti
nemokamai. Personalas savo kompetencijas tobulina Tarnybos, NSA, SPPC ir kt.
organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 2021 m. Tarnybos pedagoginiai
darbuotojai tobulino kvalifikacij4 9809 val. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai rengia savo
kompetencijq aplankus (portfelius). Neformaliuoju brldu (pokalbiai, interviu) tiriami personalo

mokymosi poreikiai.
Tamybos darbuotojq susirinkimuose analizuojami aktualiausi istaigai veiklos kokybes

gerinimo klausimai. Darbuotojai skatinami dalintis gerqa darbo patirtimi su kolegomis, tobulinti
profesing kvalifikacij4, skatinami rengti projektines paraiSkas, raginami rengti ir igyvendinti
kvalifikacijos tobulinimo programas. Tvarkoma Tarnybos biblioteka ir sudaromos s4lygos
Tarnybos klientams susipaZinti su sukaupta literat[ra bei metodine medZiaga. Tamyboje veikia
neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programr+ koordinacine taryba, Visagino savivaldybes mokyklq
metodine taryba ir Visagino savivaldybes mokyklq 9 metodiniai blreliai.

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

2021 m. patikslinta / atnaujinta www.visaginospt.lt svetaines informacija.
Informacija apie Tarnybos veikl4 skelbiama https://www.facebook.som/Visaeino-Svietimo-

pagalbos-tarnyba- 1096461 1 8261074, www.visaginospt.lt, www.visasinas.lt, www.tts. Paskelbta
medZiaga saugoma Tarnybos istorij oje.

PagrindZiantys dokumentai :

1. Tarnybos nuostatai.
2. Tarnybos 2020-2022 m. strateginis veiklos planas.

3. Tarnybos darbo tvarkos taisykles.
4, Tamybos darbuotojq susirinkimq protokolai.
5. Tarnybos 2021 men4 veiklos planas.
6. Tarnybos 2021 mett4menesio renginiq planai.
7 . Pedagoginiq darbuotojq kompetencijos aplankalai.

Veiklos dalis Kokybes
lygis
(iraSvti)

ISvada
(irasyti)

4.2. Planavimas ir administravimas 4 Institucii a uZsitikrinusi perspektyv4

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

tarybos 2018-05-30 sprendimu Nr. TS-105. AtsiZvelgus i Visagino savivaldybes Svietimo
bendruomenes poreikius parengtas 20202022 m. Tarnybos strateginis veiklos planas, suderintas su

programos koordinatoriumi, Visagino savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto
skyriaus vedeju. AtsiZvelgus i Tarnybos strategini plan4 2020-12-22 Tarnybos direktoriaus isakymu
Nr. (1.11) V-59 patvirtintas Tarnybos 2021 m. veiklos planas, suderintas su Visagino savivaldybes
administracijos Svietimo, kultUros ir sporto skyriaus vedeju. Veiklos planas buvo pristatytas

Tarnybos darbuotojq susirinkime 2020-12-21 (protokolas Nr. PD-l). Mokyklq metodines tarybos
2021 m. veiklos planas patvirtintas Tamybos direktoriaus. Kiekvienq menesi Svietimo, kultlros ir
sporto istaigoms teikiami Tarnybos direktoriaus patvirtinti Tarnybos menesiq renginiq planai,
parengti atsiZvelgiant i Tarnybos metini veiklos plan4 bei kitq istaigq, metodiniq b[reliq pirmininkq
bei mokytojq pasi[lytas atviras veiklas. Esant poreikiui apie papildomus renginius istaigos
informuojamos el. pa5tu / telefonu. Yra Tarnybos direktoriaus ir visq darbuotojq pareigybiq
apraSymai, patvirtinti Tarnybos direktoriaus isakymu. Darbuotojq pareigybiq s4ra5q Tarnyba derina
su Visagino savivaldybes administracija.
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Darbuotojq funkcijq paskirstymo srityje korupcijos pasirei5kimo tikimybe minimali.
Rengiamos ivairaus pobldZio veiklos ataskaitos: parengta strateginio veiklos plano programq
priemoniq ataskaita, Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq, Mokyklq metodines tarybos
ir metodiniq btreliq veiklos ataskaitos. Svarbiausias Siq ataskaitq tikslas - veiklos savianalize,
rezultatai, problemq identifikavimas ir atspirties taSkas kitq metq veiklos planavimui. Atliktas
Tarnybos veiklos isivertinimas, kurio pagrindinis tikslas - i5siaiSkinti Tamybos veiklos tobulinimo
galimybes.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos 2021 mett4 veiklos planas.
2. Tarnybos 2021 metq menesio renginiq planai.
3. 2021 m. Tarnybos direktoriaus ir pedagoginiq darbuotojq ataskaitos.
4. 2021m. Visagino savivaldybes Mokyklq metodines tarybos ir metodiniq blreliq planai,

ataskaitos, s4ra5ai, protokolai.
5. 2021m. Tarnybos direktoriaus isakymai veiklos klausimais.

Argumentai:

. Kvalifikacijos tobulinimo programq kflrim4 inicijuoja Tarnyba, savivaldybes administracijos
Svietimo, kultfiros ir sporto skyriaus specialistai, mokyklq vadovai, mokytojai, atsiZvelgdami i
Svietimo ir mokslo ministerijos iSkeltus prioritetus, Visagino savivaldybes administracijos
Svietimo, kultflros, sporto ir valstybines kalbos kontroles skyriaus specialistq, mokyklq vadovq ir
pedagogq pageidavimus / pasi[lymus. Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacine
taryba, Programq vertinimo komisija, kurioje dirba ir 3 Tarnybos specialistai, bendrauja ir
bendradarbiauja su mokyklomis, informuoja jas apie aktualias kvalifikacijos tobulinimo programas,
konsultuoja programq rengimo klausimais. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia Tarnybos
darbuotojai, mokytojai, mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, auk5tqjq mokyklq destltojai,
pagalbos mokiniui specialistai, valstybes institucijq UAB, VSf darbuotojai, asociacijq atstovai,
nepriklausomi kurejai, komandos.
2021 m. Tarnyba organizavo 23 kvalifikacijos tobulinimo renginius (dalyvavo 682 dalyviai).2021
m. buvo igyvendinta 23 pedagogq kvalifikacijos tobulinimo programos (3 ilgalaikes 40 val. ir
daugiau), programos akredituotos ir uZregistruotos NSPR registre (2 lstaigos ir I nacionaliniu
lygiu). Parengta ir i5duota 534 paLymejimai, 78 paLymos. Tarnybos metodininkai organizavo 20
metodiniq renginiq, dalyvavo - 142 dalyviai.

2021 m. surengtos 295 konsultacijos 156 dalyviams.
Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo renginiai: 15 renginiq, 329 dalyviai. Valstybines kalbos

kursai - 7 grupes (107 dalyviai). Anglq kalbos kursai - I grupe (8 dalyviai). Buvo igyvendinta 13

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq. Parengta ir i5duota 65 paLymejimai ir 13 paZymq.
Mokytojai raginami teikti kvaliflrkacijos tobulinimo programas akreditacijai, juos konsultavo

Tarnybos direktorius ir metodininkas. Tarnyba neformaliuoju bldu tiria igyvendinamq programq
efektyvum4, duomenis naudoja savo veiklai tobulinti. Programos tobulinamos atsiZvelgiant i
Kvalifikacijos tobulinimo koordinacines tarybos pastabas ir iSvadas bei tada, kai iSai5keja toks
klientq poreikis. Tarnyba atlieka klientq apklausas, analizuoja programq turini. Tarnyba ivairiais
b0dais reklamuoja savo paslaugas: skelbia informacij4 Tarnybos interneto tinklalapyje
www.visaginospt.lt ir Visagino savivaldybes administracijos tinklalapyje www.visasinas.lt.

Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo renginiq stebesena. J4 vykdo Neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo tarnybos programq koordinacine taryba, dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo

Veiklos dalis Kokybes
lygis
(ira5vti)

ISvada
(irasyti)

4.3. Ntokytojq ir Svietimo pagalb4 teikianiiq
specialistq kvalifikacijos tobulinimo renLginiq
programu vadyba

4 Institucij a uZsitikrinusi
perspektyv4
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renginiuose bei aptardami vykdomas programas neformaliuoju b[du. Programq autoriams teikiamai
pasiUlymai del programos tobulinimo / tolesnio programos vykdymo. Tarnyba ivairiais bldais
reklamuoja igyvendinamas programas: siundia informacijq istaigoms, teikia programq su jq
apraSymais pasi[I4, skelbia Tarnybos intemeto svetainej e.

PagrindZiantys dokumentai :

l. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paslaugq teikimo tvarka.
2, Tamybos 2021 metr4veiklos planas.
3. Tamybos 2021 metq menesio renginiq planai.
4. 2021 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq programos ir jq registras.
5. 2021 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq organizavimo Zurnalai.
6. 2021 m. Tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo renginiq paZymejimq registras.
7. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos darbo

tvarka.
8. Tarnybos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq koordinacines tarybos

dokumentai, posedZiq protokolai.
9. Tamybos darbuotojq susirinkimq protokolai.

5. Esamos pad6ties isivertinimas (kaip Institucija atlieka savo misij4, siekia tikslq ir vykdo
funkcijas):

Tarnybos misija: ,,Teikti kokybi5kas Visagino savivaldybes bendruomenes poreikius
tenkinandias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas".

2021 m. Tarnyba sieke atliepti Visagino savivaldybes bendruomenes poreikius: pagal
galimybes vykde pedagogq kvalifikacijos tobulinim4, valstybines ir uZsienio kalbq mokym4, teike
pedagoging, psichologing ir socialing pagalbq vaikams, jq tevams, globejams, rupintojams,
pedagogams, organizavo dalykines olimpiadas ir konkursus mokiniams.

2021 m. Tamyba didZiausi4 demesi skyre Svietimo paslaugq pletrai, ugdymo(si) kokybes
gerinimui bei besimokandios bendruomenes k[rimui. Tamyba nuolat stebi savivaldybes pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir siekia, kad jie bltq kuo geriau tenkinami. Kvalifikacijos
tobulinimo renginiai yra ivairus ir naudingi. Tamybos paslaugomis naudojasi Visagino
savivaldybes bendruomen€s 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.
Vadovai ir pedagogai202l m. gilino profesines ir bendr4sias kompetencijas.

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

5.1. Stipriosios Tarnybos veiklos puses:

1. Geras darbuotojq intelektinis ir k[rybinis potencialas.
2. Vykdomq veiklq / teikiamq paslaugq ivairove ir sukurta tinkama baze neformaliajam

suaugusiqjq Svietimui.
3. Sukurta saugi, darbinga, estetine aplinka.
4. Finansinius i5teklius Tarnyba naudoja planingai, taupiai ir tikslingai.
5. Glaud[s bendradarbiavimo rySiai su savivaldybes administracijos Svietimo, kultfiros,

sporto ir valstybines kalbos kontroles skyriumi, savivaldybes Svietimo istaigomis, respublikos
institucijomis, teikiandiomis tokias padias paslaugas.

5.2. Silpnosios tarnybos veiklos puses:

1. Nepakankama pedagogq, turindiq auk5t4 kvalifikacing kategorijq (metodininkai,
ekspertai) motyvacij a dalintis savo profesine patirtimi.



2. Plediant Tarnybos paslaugq pasiUl4 bei klientq rat4, trlksta patalpq konsultacijq ir
vaikq Zaidimq kambariui, pojUdiq erdvei. Truksta tinkamos patalpos bibliotekai.

3. Galetq blti didesnis istaigos finansavimas.
4. Neturime bendradarbiavimo partneriq uZsienyje.
5. Tarnybos veiklos tobulinimo galimybes:
1. Metodines veiklos tobulinimas.
2, Inovatyviq darbo formq paieSka ir
3. Edukaciniq aplinkq pletojimas,
4. Direktoriaus pavaduotojo

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

ir psichologiniam darbui isteigimas.

Asta Bauraite


