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I.

ĮVADAS

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrui (toliau – Centrui) svarbu sudaryti kiekvienam žmogui atitinkančias mokymosi aplinkas, kurios
įgalintų žmogų įgyti ir nuolat plėtoti aukštus tarptautinius standartus atitinkančias kompetencijas taip, kad jis galėtų sėkmingai gyventi ir dirbti savo
sociokultūrinėje terpėje, ją įtakodamas ir tobulindamas.
Programa siekiama įgyvendinti Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programą, Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategiją, Pedagogų rengimo koncepciją, Valstybinę pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą.
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės
reikmes, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtus išteklius.
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centro) veiklos programa 2012 metams (toliau – Programa) parengta atsižvelgus į Elektrėnų
savivaldybės strateginės plėtros planą iki 2013 m., Centro strateginį planą 2008-2012 metams, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d.
sprendimu Nr. TS-14, į savivaldybės švietimo būklę, savivaldybės mokyklų bendruomenių poreikius. Pagal juos Centras nustato metinius tikslus bei uždavinius,
apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Elektrėnų savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Centro veiklos dokumentais ir nuostatais.
Programą įgyvendins Centro darbuotojai, mokyklų metodinė taryba, švietimo konsultantai, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, savivaldybės bendruomenės nariai.
Programoje vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Ugdymo plėtotės
centras – UPC, Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba – Tarnyba (PPT).

II. 2011 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Įgyvendinant 2011 metų veiklos programą buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – prioritetinį tikslą – aktyvinti gerosios patirties sklaidą,
tarpdalykinę integraciją, institucijų bendradarbiavimą, teikiant informaciją bei pagalbą mokytojui, mokiniui, tėvams ir visuo menei.
Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti metiniai tikslai bei numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti pagal vykdomos veiklos sritis:
1 veiklos sritis – kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1 tikslas – plėtoti ir tobulinti kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
Tirti pedagogų ir kitų suaugusiųjų
kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
Vykdyti
kvalifikacijos
tobulinimo
kokybės ir kvalifikacijos tobulinimo
renginių grįžtamojo ryšio efektyvumo
nustatymo tyrimus.

2011 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai nustatyti pagal švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą.
Tyrimo būdai: mokyklų ir kitų švietimo institucijų apklausa bei individualūs klientų pageidavimai.
Atliktas Centro veiklos įsivertinimas, aptarti ir apibendrinti rezultatai.
Parengtos 65 kvalifikacijos tobulinimo programos iš jų 62 įvykdytos.
Atlikta organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių analizė, aptarti rezultatai.
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2 tikslas – gerinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, skatinant mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas.
Sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą,
plėtojant pedagogų ir kitų suaugusiųjų
mokymosi galimybių įvairovę ir
prieinamumą.

2011 m. seminarai buvo orientuoti į bendrųjų kompetencijų ugdymo įvairovę. Seminarų metu šalia įprastų gebėjimų ir žinių
buvo formuojami verslumo, psichologiniai ir socialiniai įgūdžiai. Taip pat daug dėmesio skirta darnaus vystymosi idėjoms,
psichologinio klimato gerinimui, tolerancijos ir pilietiniam ugdymui. Per 2011 metus vykdyti 102 kvalifikacijos tobulinimo
renginiai, jose dalyvavo 1679 dalyviai. Vidutiniškai per mėnesį vyko 9 renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 140 dalyvių.
Viename renginyje vidutiniškai dalyvavo 16 dalyvių (iš jų 9 Elektrėnų savivaldybės).
Seminarai, kursai, paskaitos buvo organizuojami mokytojams dalykininkams, mokyklų komandoms, tėvams, mokiniams,
savivaldybės gyventojams. Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 205 ikimokyklinio ugdymo
pedagogai-9 renginiai; 58 priešmokyklinio ugdymo mokytojai – 3 renginiai; 246 pradinio ugdymo mokytojai –6 renginiai; 204
pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 19 renginių; 11 mokyklų vadovų ir pavaduotojų-1 renginys; 13 profesinio
rengimo mokytojų-1 seminaras, 362 mokyklų bendruomenės, komandos nariai – 13 renginių; 2 švietimo padalinių darbuotojai-1
renginys; 418 mokinių-19 renginių.
24 kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė mokytojai praktikai, 3 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai,
dėstytojai, 5- lektoriai iš užsienio, 3 – ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų
darbuotojai, 1 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 34 – jungtinės lektorių
grupės, aktoriai, 7 paskaitas vedė institucijos darbuotojai.
Plėtoti
suaugusiųjų
švietimą
2011 metais organizuoti suaugusiųjų švietimo Elektrėnų savivaldybės gyventojams renginiai: jogos kursai ir praktiniai
savivaldybėje.
meditacijos ir kvėpavimo užsiėmimai, 2 paskaitos sveikos gyvensenos ir asmenybės raidos temomis, apie savęs pažinimą ir
tobulinimą, jausmų ir minčių kuriamąją galią, sveikatos ugdymą, grožį ir t.t.; 2 paskaitos tėveliams apie vaikų auklėjimą ir šeimos
stiprybės išsaugojimą; sveiko maisto šventė.
Projekto „Lyderių laikas“ lėšomis organizuoti 7 knygų lyderystės tema pristatymai.
3 tikslas – aktyvinti metodinę veiklą, vystyti ir plėtoti gerosios patirties sklaidą.
Vystyti ir plėtoti pedagogų ir kitų
Centro specialistės metodininkės koordinuoja 28 metodinių būrelių veiklą: organizuoja metodinių būrelių pirmininkų
suaugusiųjų gerosios patirties sklaidą.
pasitarimus, konsultuoja metodinių būrelių pirmininkus, teikia įvairią organizacinę pagalbą, kaupia ir supažindina su įvairia
Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę.
dalykine ir metodine medžiaga.
Kartu su mokyklų metodiniais būreliais buvo organizuojami konkursai mokiniams, atviros pamokos, paskaitos, gerosios patirties
sklaida.
Metodinė taryba svarstė įvairias švietimo programas, diskutavo apie mokinių krūvių mažinimą mokyklose, motyvacijos
skatinimą, projektinę veiklą ir kt. klausimais. Kartu su mokyklų metodine taryba organizuoti metodiniai pasitarimai renginių ir
parodų organizavimo, metodinių būrelių nuostatų tvirtinimo, kitais klausimais. Organizuota 20 mokytojų metodinių priemonių ir
mokinių kūrybinių darbų parodų, 2 mokytojų atviros pamokos, 16 edukacinių-pažintinių išvykų, ekskursijų mokytojams ir
mokiniams, 16 gerosios patirties seminarų .
2011 metais suorganizuoti 36 metodiniai užsiėmimai mokytojams ir mokyklose dirbantiems specialistams.

4 tikslas – integruotis į ES suaugusiųjų mokymo(si) sistemą ir aktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Aktyvinti
finansavimo
paiešką, dalyvaujant ES
konkursuose.

išteklių
projektų

Dalyvauta 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projekto
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ veiklose (pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio
sukūrimas, naujų kvalifikacijos tobulinimo formų išbandymas, Centro specialistų kvalifikacijos kėlimas).
2011m. lapkričio 18 d. pasirašyta ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir
bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ sutartis 2011-2013 metams.
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2 veiklos sritis – informacinių technologijų sistemos kūrimas, diegimas ir plėtojimas.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1 tikslas – sukurti ir išplėtoti visuomenės informavimo sistemą.
Sukurti
ir
plėtoti
visuomenės
2011 metais visuomenė buvo šviečiama specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos klausimais (
informavimo tradicijas, siekiant, kad internetinėje svetainėje, Tarnybos stende).
visuomenės
informavimas
taptų
Sistemingai atnaujinama Centro internetinė svetainė http://www.spc.progresas.lt. Kiekvieną metų ketvirtį Centro tinklalapyje
sisteminiu reiškiniu.
atnaujinama informacija apie naujai gautus leidinius, mokymo priemones: http://www.spc.progresas.lt/51,biblioteka.html, rašomos
informacines žinutes mokykloms, bibliotekoms.
Centre veikia internetinė skaitykla (kompiuterių klasė), turinti 12 darbo vietų. Interneto paslaugomis gali nemokamai naudotis
visi pageidaujantys. Klientams sudarytas naudingų internetinių adresų sąrašas.
2 tikslas – vystyti informacinio ryšio sistemą.
Užtikrinti greitą ir tikslų informacijos
Kas mėnesį sudaromi Centro mėnesio renginių planai, su kuriais elektroniniu paštu informuojamos savivaldybės švietimo
keitimąsi elektroniniu paštu bei sukurti įstaigos.
prieinamumą prie duomenų bazių
Švietimo įstaigos supažindinamos su svarbia informacija iš LR ŠMM, UPC, NMVA, leidyklų ir kitų institucijų.
pedagogams bei kitiems suaugusiems.
Kvalifikacijos tobulinimo programos ir renginiai registruojami Registro duomenų bazėje (AIKOS).
3 tikslas – sukurt, kaupti ir sisteminti edukacinį banką, bibliotekos fondą.
Sukurti, kaupti ir sisteminti edukacinį Elektroninėje laikmenoje kaupiamas ir sisteminamas kvalifikacijos tobulinimo renginių edukacinės patirties bankas, kuris nuolat
banką.
atnaujinamas. Mokytojai naudojasi sukaupta patirtimi.
Kaupti ir sisteminti metodines
Centro bibliotekoje kaupiama metodinė literatūra. 2011 m įsigyti 27 nauji leidiniai bei 23 metodinės priemonės. Iš viso
priemones, mokymosi literatūrą, kitas dokumentų fondas – 957 leidiniai.
švietėjiškas mokymosi priemones.
Savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams skolinome Centre sukauptą metodinę literatūrą. 2011 m. apsilankė 7 skaitytojai,
jiems išduota 18 leidinių.
Parengta informacija apie aktualias internetines nuorodas pagal mokymo dalykus, kitas populiarias sritis (popierinis variantas
prie kompiuterio vartotojui ir interneto svetainėje : http://www.spc.progresas.lt/137,naudingos-nuorodos.html ).
Parengti informaciniai mokymo priemonių ir mokyklinio inventoriaus gamintojų, tiekėjų sąrašai, adresai, kiti kontaktai.
Vedami bibliotekos apskaitos dokumentai: bibliotekos fondo inventoriaus knyga bei bibliotekos fondo bendrosios apskaitos
knyga.

3 veiklos sritis – Centro infrastruktūros modernizavimas.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1 tikslas – sutvarkyti ir išplėtoti mokymosi aplinkas ir sukurti saugias bei sveikas darbo sąlygas.
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Užtikrinti,
kad
būtų
efektyviai
naudojamos pastato patalpos, taupomi
energetiniai ištekliai, sudaromos saugios
darbo sąlygos, maksimaliai tenkinami
klausytojų poreikiai.

Nuolat kuriama saugi darbo aplinka Centre ir Tarnyboje dirbantiems darbuotojams.
2011-08-16 pagal su UPC pasirašytą rangos sutartį pradėtas Centro ir Tarnybos patalpų remontas ESFA projekto „Pedagoginių
psichologinių tarnybų infrastruktūros plėtra“ ir projekto „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“ lėšomis.

2 tikslas – įdiegti išteklius taupančias technologijas.
Naudoti
šiuolaikinę
organizacinę
Specialiųjų programų lėšomis įsigijome du naujus kompiuterius ir atnaujinome turimą kompiuterinę įrangą, spausdintuvą,
techniką, taupyti darbo laiko sąnaudas.
baldų.
Projekto lėšomis įsigijome naujų baldų, kompiuterinių darbo vietų, kopijavimo aparatą, spausdintuvą ir kt. orgtechnikos.

4 veiklos sritis – vaikų ir jaunimo socialinių, ekonominių, edukacinių ir teisinių galimybių sistemos kūrimas.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1 tikslas – organizuoti Vaikų rėmimo programų finansinį atsiskaitymą.
Vykdyti Elektrėnų savivaldybės
kryptingo vaikų užimtumo programų
finansavimą.

Vykdytas savivaldybės švietimo įstaigų 2011 m. švietimo ir ugdymo programų finansavimas -25,0 tūkst. Lt , t.y., pasirašytos
sutartys su 27 programų vykdytojais, surinktos ir apibendrintos finansinės ataskaitos.

2 tikslas – vykdyti kryptingą vaikų užimtumą.
Dalyvauti
ugdymo/vaikų
programose.

gabių

vaikų
socializacijos

Centre parengtos ir įgyvendintos dvi savivaldybės lygmens švietimo ir ugdymo švietėjiškos programos: „Gabūs vaikai-šviesi
visuomenė“ ir „Jei nenugalėti-tai garbingai dalyvauti“.
Vykdyta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Plaukimo pamokos vaikams. Grūdinimasis“, kurioje dalyvavo
savivaldybės pradinių klasių mokiniai.
Vykdyti
prevencinį
darbą
Organizuotas nacionalinis prevencinis konkursas „Nerūkanti klasė“: sportinės estafetės, kūrybinių žinių konkursas ir vykdytos
nepilnamečių bei socialiai jautrių prevencinės veiklos pristatymas (dalyvavo 8-ų klasių 46 dalyviai).
visuomenės grupių nusikalstamumui
Organizuotas konkursas „Patyčios gali liautis“, kurio tikslas suteikti mokiniams žinių kaip sustabdyti vykstančias patyčias,
mažinti.
kuriame dalyvavo 6-ių savivaldybės mokyklų mokiniai.
3 tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes.
Užtikrinti
mokinių
dalyvavimą
konkursuose,
olimpiadose, varžybose.

Organizuota 25 savivaldybės lygmens olimpiadų, konkursų. Juose dalyvavo 458 mokiniai.
Centras rengė ir vykdė tarptautinių konkursų savivaldybės etapus: konkursai „Kengūra“, „Bebras“ ir „Matmintinis“ bei tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkursas. Organizuoti kiti renginiai: meninio skaitymo konkursas, pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“,
renginys ikimokyklinio ugdymo vaikams „Kvadratas“, anglų kalbos vertimų ir kalbėjimų konkursas, jaunųjų talentų kūrybos skaitymai ir kiti
renginiai, kuriuose dalyvavo apie 1000 mokinių.
Organizuotas mokinių komandų nuvežimas mokykliniu autobusu į respublikines olimpinio festivalio varžybas.
Pasiekti rezultatai: mokinių kryptingas užimtumas, įgūdžių lavinimas, kalbų žinių gilinimas, humanistinių vertybių nuostatų formavimas.

5 veiklos sritis – socialinių pedagoginių mokymosi sąlygų gerinimas.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
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1 tikslas – kurti žinių visuomenę.
Kartu su visa švietimo
Organizuoti tėvų ir mokytojų bendri švietimo renginiai, kurie orientuoti į mokyklų švietimo aplinkos gerinimą ( 3 paskaitos, 3
bendruomene nuolat tobulinti seminarai). Jų tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą mokykloje, padėti taikyti aktyvius mokymosi metodus.
mokyklų švietimo aplinką.
2 tikslas – didinti asmenų, turinčių specialiųjų (individualių) ugdymosi poreikių mokymosi veiksmingumą, kokybiškai atliekant pedagoginį

psichologinį vertinimą, teikiant pedagoginę psichologinę, metodinę konsultacinę, švietėjišką ir prevencinę pagalbą.
Plėtoti ir vystyti specialiosios
pedagoginės ir psichologinės
pagalbos
teikimą
savivaldybėje.

2011 metais į Tarnybą dėl mokymo (-si) sunkumų išsiaiškinimo, ugdymo programos skyrimo ar pakeitimo, kreipėsi 572 vaikai ir
mokiniai bei jų tėvai ir pedagogai.
Įvertinti asmenų raidos ypatumai dėl individualių mokinio (vaiko) gebėjimų ir ugdymosi galimybių bei specialiųjų ugdymosi poreikių
nustatymo: 48 kompleksiniai vertinimai, 12 kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų vertinimai, 8 priešmokyklinės/mokyklinės brandos
vertinimai, 15 pakartotinų vertinimų.
Tarnybos specialistai teikė pedagoginę psichologinę pagalbą visiems besikreipiantiems klientams. Konsultacijas teikė specialioji
pedagogė, psichologė, logopedė, neurologė, socialinė pedagogė. Konsultacijos buvo teikiamos Tarnyboje: 42 logopedo konsultacijos
(pratybos), 60 psichologo konsultacijų, 100 specialiojo pedagogo konsultacijų ir mobilioje grupėje: 1 logopedo konsultacija. Pedagoginio
psichologinio konsultavimo ir pagalbos paskirtis - suteikti specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pedagoginę ir medicininę pagalbą
įvairių raidos ir vystymosi problemų turintiems Elektrėnų savivaldybės vaikams.
2011 metais vykdyti 56 vertinimo (kompleksiniai, priešmokyklinės/mokyklinės brandos) išvadų aptarimai (tėvai, globėjai), ugdytojai,
specialistai) ir parengtos 144 individualios rekomendacijos.
Remiantis Tarnybos atlikta 2011-2012 m. m. Elektrėnų savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo situacijos analize, surinkti
duomenys apie ugdymo programų pritaikymą: 79 modifikuotos bendrojo lavinimo programos, 85 adaptuotos programos, 20 mokinių
rekomenduotos individualios programos, kitiems mokiniams rekomenduota toliau mokytis pagal Bendrąsias programas.
Siekiant tobulinti mokytojų, specialistų kompetencijas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su
ugdymo įstaigomis, išanalizuoti naujausi duomenys apie ugdymo(si) problemų turinčius savivaldybės vaikus.

Vykdyti
metodinę
ir
Mokytojai konsultuoti modifikuotų ir adaptuotų programų rengimo ir pritaikymo ugdymo procese, individualių programų rengimo
švietėjišką veiklą, susijusią su klausimais. Siekiant tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, buvo glaudžiai
specialiųjų poreikių mokinių bendradarbiaujama su ugdymo įstaigų SUK (vėliau VGK), aptarti naujausi duomenys apie ugdymo (-si) problemų turinčius savivaldybės
ugdymusi bei psichologine vaikus bei tų problemų sprendimo būdus.
pagalba.
Savivaldybės mokykloms suteikta metodinė pagalba – metodinė medžiaga ir rekomendacijos, rekomenduota metodinė literatūra ir
priemonės. Parengtos metodinės priemonės, individualios rekomendacijos. Sukaupta literatūra specialiojo ugdymo klausimais, įvairios
vertinimo metodikos. Dalyvauta savivaldybės logopedų-specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje, skaityti pranešimai ir paskaitos.
Sutvarkyta Tarnyboje vertintų vaikų ir mokinių dokumentacija, išanalizuota situacija. Atlikta savivaldybės specialiųjų poreikių
mokinių ugdymo situacijos analizė 2011-2012 m. m. Organizuoti Tarnybos ir mokyklų SUK (vėliau VGK) posėdžiai, pasitarimai..
Bendradarbiauta su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir buvo pasidalinta gerąja patirtimi su šių įstaigų specialistais.

3 tikslas – profesinio informavimo sistemos Elektrėnų savivaldybėje sukūrimas ir diegimas.
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Profesinio konsultavimo ir
informavimo taškų veiklos
koordinavimas savivaldybėje.

Penkiose savivaldybės mokyklose: Vievio, „Versmės“ gimnazijose, Beižionių, Kietaviškių, Pastrėvio pagrindinėse bei Semeliškių
vidurinėje įkurti profesinio informavimo taškai (PIT) atlieka savo funkcijas. Vievio, „Versmės“ gimnazijų bei Semeliškių vidurinės
mokyklos PIT yra akredituoti. Patvirtintos savivaldybės PIT aptarnaujamos teritorijos.
PIT-o koordinatorė ir konsultantė A. Pupininkienė reguliariai vykdė individualias ir grupines konsultacijas: pravedė „Ąžuolyno“
pagrindinės mokyklos mokiniams konsultaciją tema „Profesijų pasirinkimo galimybės baigus 9 – 10 klases“ (dalyvavo 16 mokinių),
organizavo piešinių konkursą „Aš ir profesija“ (dalyvavo 24 mokiniai).

6 veiklos sritis – viešųjų paslaugų užtikrinimo plėtra.
Uždavinių įgyvendinimas:
Kelti uždaviniai
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1 tikslas – užtikrinti mokinių pavėžėjimą.
Tobulinti
mokinių
Organizuotas 811 mokinių nuo namų iki švietimo įstaigos pavėžėjimas maršrutiniu transportu. 163 mokiniai buvo pavežami mokykliniais
pavėžėjimą nuo namų iki autobusais.
ugdymo įstaigos.
Sudarytos sutartys su ugdymo įstaigomis, kurių mokiniai važinėja ne UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ transportu dėl važiavimo išlaidų
kompensavimo.
Organizuotas Elektrėnų mokyklos darželio „Žiogelis“ lavinamųjų klasių ugdytinių ir Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių
atvežimas ir išvežimas mokykliniu autobusu.
Nuolat renkami, derinami duomenys apie pavežamus mokinius.

2 tikslas – užtikrinti švietimo įstaigų aprūpinimą vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis.
Aprūpinti
švietimo
Užsakyta, nupirkta ir paskirstyta švietimo įstaigoms mokyklinė dokumentacija.
įstaigas
mokykline
Vykdytas išsilavinimo bei mokytojų atestacijos pažymėjimų
dokumentacija.
blankų išdavimas švietimo įstaigoms ir jų apskaita.

3 tikslas – užtikrinti savivaldybės švietimo įstaigų statistinių ataskaitų pateikimą nustatytu laiku.
Rinkti,
apibendrinti
švietimo įstaigų statistinius
duomenis,
laiku
juos
pateikti kontroliuojančioms
institucijoms.
Vykdyti Steigėjo priskirtas
funkcijas

Atliktas savivaldybės švietimo įstaigų lėšų paskaičiavimas pagal Mokinio Krepšelio teoriją 2011/2012 m. m.
Vykdyta mokinių judėjimo tarp savivaldybių analizė ir suderinimo aktų apskaita.
Surinktos savivaldybės švietimo įstaigų tarifikacijos, vykdyta analizė darbo užmokesčiui apskaičiuoti.
Surinktos ir suderintos bendrojo lavinimo mokyklų ataskaitos „....mokykla“.
Vykdyta savivaldybės bazinės švietimo įstaigos, organizuojančios valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminus, funkcija.
Labdaros būdu gauta literatūra, mokymo priemonės iš UPC, Švietimo ir mokslo ministerijos, leidyklų ir kitų institucijų išdalinta švietimo
įstaigoms.
Teiktos transporto paslaugos mokykliniu autobusus švietimo įstaigoms ir savivaldybės gyventojams pagal steigėjo patvirtintus įkainius.
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III. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Centro SSGG
S (stiprybės)

W (silpnybės)

1.Centras yra strategiškai geroje vietoje, pačiame miesto centre.
2. Funkcionali Centro struktūra, geros darbo sąlygos.
3. Kvalifikuoti Centro darbuotojai.
4. Sėkmingai vykdomi kvalifikacijos tobulinimo programų konkursai.
5. Centre veikia biblioteka, yra kompiuterių klasė.
6. Išplėtoti ryšiai su kitomis švietimo institucijomis, vykdančiomis edukacinę veiklą.
7. Vykdomos suaugusiųjų švietimo programos.
8. Dalyvaujama projektinėje veikloje.
9. Sėkmingai bendradarbiaujama su visomis švietimo įstaigomis.
10. Specialiųjų programų lėšos sėkmingai investuojamos į aplinkos kūrimą bei
infrastruktūros plėtrą.
O (galimybės)

1. Atliekamų funkcijų įvairovė vienam asmeniui.
2. Neišplėtotas lėšų pritraukimas iš ES fondų.
3. Nesistemiška tiriamoji veikla.
4. Neišnaudojamas atskirų specialistų potencialas.
5. Pasenusi kompiuterinė įranga.

1. Į Centro veiklas įtraukti naujas bendruomenės grupes, ypač jaunimą.
2. Plėtoti tarptautinius bendradarbiavimo ryšius.
3. Dalyvauti ES struktūriniuose ir kituose paramos projektuose.
4. Mažinti renginių skaičių, tačiau kelti jų kokybę.
5. Ieškoti naujų veiklos sričių, būdų ir formų.
6. Sukurti saugią, darbingą, estetinę aplinką.

1. Blogėjanti demografinė situacija savivaldybėje, mokinių ir mokytojų
skaičiaus mažėjimas.
2. Nustatyta finansavimo tvarka (mokinio krepšelis) neužtikrina
Tarnybos pedagoginių pareigybių pakankamo darbo apmokėjimo.
3. Nepalankus darbo pagal autorines sutartis apmokestinimas.
4. „Persisotinimas“ kvalifikacijos tobulinimo renginiais.

T (grėsmės)

ESMINĖS VEIKLOS NUOSTATOS
Švietimo paslaugų centro veikla:
● grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais;
● atitinka valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą;
● užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose;
● orientuota į savivaldybės, kaip besimokančių asmenų ir organizacijų, vystymą .
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IV. 2012 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
● Tobulinti Elektrėnų savivaldybės pedagogų profesines kompetencijas:
- įgyvendinti nacionalinio lygmens programas, valstybės politikos prioritetus;
- tobulinti darbo pagal atnaujintas vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas kompetencijas;
● Aktyvinti savivaldybės metodinių būrelių veiklą;
● Rengti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programas.

V.

2012 METAIS VYKDOMŲ VEIKLŲ PRIEMONIŲ PLANAS

1 veiklos sritis – kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas.
Priemonių planas:

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Laukiami rezultatai.
Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus
informacija

1 tikslas - plėtoti ir tobulinti kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
Tirti pedagogų ir kitų
suaugusiųjų
kvalifikacijos tobulinimo
poreikius

Kvalifikacijos tobulinimo renginių
poreikio tyrimas (švietimo institucijų
apklausa, individualūs klientų
poreikiai)

L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė
švietimo įstaigos

Biudžeto
lėšos

2012-01/12

Vykdyti kvalifikacijos
tobulinimo kokybės ir
kvalifikacijos tobulinimo
renginių grįžtamojo ryšio
efektyvumo nustatymo
tyrimus

Centro 2011 m. veiklos įsivertinimas,
rezultatų apibendrinimas

V. Mikalajūnienė,
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–03

Biudžeto
lėšos

2012–01/12

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012–12

Kvalifikacijos tobulinimo programų
rengimas ir akreditavimas
Tyrimų rezultatų pristatymas Centro
internetinėje svetainėje,
žiniasklaidoje

Sudarytos platesnės
galimybės besimokantiems
pasirinkti jų polinkius bei
gebėjimus atitinkančią
mokymosi kryptį
Vykdomos veiklos
rezultatų aptarimas ir
panaudojimas renginių
kokybei gerinti
Tikslinės dotacijos MK
lėšų panaudojimo
galimybės
Visuomenės informavimas

Parengta kvalifikacijos
tobulinimo renginių
poreikio analizė

Parengtas Centro
2011 m. veiklos
įsivertinimas
Akredituotos ir
įvykdytos
kvalifikacijos
tobulinimo programos
Informacija
internetinėje
svetainėje, straipsniai
spaudoje
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2 tikslas – gerinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, skatinant mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas.
Sudaryti sąlygas mokytis
visą gyvenimą, plėtojant
pedagogų ir kitų
suaugusiųjų mokymosi
galimybių įvairovę ir
prieinamumą

Organizuoti vykdomų kvalifikacijos
tobulinimo ESFA projektų seminarus

L.Bernatavičienė,
V.Kandrotienė,
A.Pupininkienė,

Projekto
lėšos

2012–02/12

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių įvairovė, nemokami
seminarai lankytojams,
švietimo naujovių sklaida
Kvalifikacijos kėlimas,
gerosios patirties sklaidos
inicijavimas bendruomenei

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Organizuoti psichologinio klimato
gerinimo švietimo įstaigose,
bendraujant su kolegomis, mokiniais,
tėvais, seminarus pedagogams
Organizuoti vadybos, lyderiavimo,
darbo teisės, darbo santykių,
dokumentų valdymo seminarus
švietimo įstaigų vadovams
Organizuoti tėvų ir mokytojų
švietimo seminarus mokyklų
komandoms
Organizuoti užsienio kalbų
mokytojams kvalifikacijos kėlimo
kursus, seminarus
Organizuoti edukacines, gerosios
patirties sklaidos išvykstamuosius
seminarus, paskaitas vokiečių k.,
anglų k., istorijos, ekonomikos,
lietuvių k., rusų k. mokytojams,
mokyklų metodinės tarybos nariams
Organizuoti kvalifikacinius
seminarus, edukacines, gerosios
patirties sklaidos išvykstamuosius
seminarus, paskaitas matematikos,
fizikos, chemijos, etikos, tikybos,
kūno kultūros mokytojams,
socialiniams pedagogams,
informacinių technologijų
mokytojams, psichologams.
Organizuoti sveikos gyvensenos ir
fizinio aktyvumo seminarus,
paskaitas mokytojams ir
bendruomenės nariams.

L.Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–02/12

L.Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–02/12

Švietimo kokybės gerinimas,
švietimo vadybos tobulinimas

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

L.Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė
L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/12

Kvalifikacijos kėlimaskomandinio darbo tobulinimas

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

MK lėšos

2012-01/03

Kvalifikacijos kėlimas

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012–03/06

Kvalifikacijos kėlimas,
gerosios patirties sklaida

Dalyvių sąrašai ir
apklausos
anketos,
Metodinės
tarybos protokolai

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/05

Kvalifikacijos kėlimas,
ugdymo turinio kokybės
gerinimas, gerosios patirties
sklaida

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

V. Kandrotienė,
L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/05

Kvalifikacijos kėlimas,
suaugusiųjų švietimo plėtra

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos
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Organizuoti kvalifikacinius seminarus
socialiniams pedagogams, klasių
auklėtojams, vaiko gerovės komisijos
nariams.
Organizuoti kvalifikacinius seminarus
pradinio ugdymo, ikimokyklinio
ugdymo, priešmokyklinio ugdymo,
technologijų, dailės, meno bei
bendrojo lavinimo mokyklų muzikos
mokytojams, logopedams,
specialiesiems pedagogams, PIT
profesijos patarėjams,
bibliotekininkams
Koordinuoti Elektrėnų savivaldybės
pedagogų konsultantų veiklą ir
organizuoti konsultacijas, paskaitas,
seminarus

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/05

Kvalifikacijos kėlimas,
Gerosios patirties sklaida

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos,
MK lėšos

2012–01/06
2012–09/12

Planuojama organizuoti
kvalifikacijos kėlimo, gerosios
patirties sklaidos, metodines
išvykas, ekskursijas įvairių
dalykų mokytojams

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/12

Pedagogų švietimas ir
konsultavimas profesinės
veiklos klausimais, naujovių
perteikimas

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Organizuoti anglų kalbos kursus
Elektrėnų savivaldybės gyventojams

L.Bernatavičienė

Dalyvio
mokestis

2012 m. I-II Dalyviai tobulins anglų kalbos
pusmetis
žinias, gaus kvalifikacinius
pažymėjimus

Organizuoti informacinių
technologijų kursus Elektrėnų
savivaldybės gyventojams

V. Kandrotienė

Dalyvio
lėšos

2012–01/05
2012-09/12

Dalyviai tobulins IT žinias,
gaus kvalifikacinius
pažymėjimus

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Organizuoti sveikos gyvensenos
seminarus, paskaitas, teminius
vakarus Elektrėnų savivaldybės
gyventojams.

V. Kandrotienė

Dalyvio
lėšos

2012–01/05
2012-09/12

Dalyviai patobulins žinias apie
sveiką gyvenseną, jos naudą
žmogaus sveikatai. Įgaus
praktinių patarimų, kaip padėti
sau ir savo artimui.

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Organizuoti įvairių rankdarbių, dailės
darbelių kursus, seminarus Elektrėnų
savivaldybės gyventojams

A. Pupininkienė

Dalyvio
mokestis

2012 m.

Dalyviai praplės akiratį, bus
skatinami kūrybiškai
mąstyti, įgis gebėjimą
naudoti netradicines
šiuolaikines dailės
technologijas.

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Plėtoti
suaugusiųjų
švietimą savivaldybėje.

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos
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Vystyti ir plėtoti
pedagogų ir kitų
suaugusiųjų gerosios
patirties sklaidą.
Užtikrinti švietimo
paslaugų kokybę

Organizuoti tėvams seminarus,
paskaitas bendravimo problemų,
konfliktų, mokinių profesinio
informavimo, savanorystės
klausimais ir kitomis temomis.

A. Pupininkienė

Dalyvio
mokestis

2012 m.

Organizuoti kompiuterinio
raštingumo kursus Elektrėnų
savivaldybės gyventojams

L. Bernatavičienė

Dalyvio
mokestis

2012 m.

Organizuoti gyvenimo meno kursus
Elektrėnų savivaldybės gyventojams

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012 m.
pusmetis

Organizuoti YES kursus vaikams ir
paaugliams

V. Kandrotienė
14-19
metų
paaugliai

Biudžeto
lėšos

2012 m.

Dalyviams bus sukurtos
galimybės pabūti kartu,
perduoti vieni kitiems žinias,
patirtį, vertybes, mokytis
vieniems iš kitų, patirti
bendravimo malonumą,
išmokti spręsti konfliktus bei
kitas iškylančias problemas.
Tėveliams bus suteikta
naujausia ir aktuali
informacija.
Dalyviai tobulins IKT žinias,
gaus kvalifikacinius
pažymėjimus
II Dalyviai įgis sveikos
gyvensenos, dvasinio
tobulėjimo, savęs pažinimo
pagrindų
Dalyviai įgis sveikos
gyvensenos, dvasinio
tobulėjimo, savęs pažinimo
pagrindų

3 tikslas - aktyvinti metodinę veiklą, vystyti ir plėtoti gerosios patirties sklaidą.
Metodinių pasitarimų dalykų
L. Bernatavičienė
Biudžeto
2012
Skleisti gerąją patirtį,
mokytojams organizavimas
V. Kandrotienė,
lėšos
planuoti veiklą, renginius
A .Pupininkienė
Atvirų pamokų organizavimo
L. Bernatavičienė
Biudžeto
2012
Skleisti gerąją patirtį
inicijavimas ( temos iš dalykininkų
V. Kandrotienė,
lėšos
metodinių būrelių pasitarimų )
A. Pupininkienė
Kvalifikacinių programų rengimas,
L. Bernatavičienė,
Biudžeto
2012
Skleisti gerąją patirtį
dalyvavimas projektinėje veikloje
A. Pupininkienė,
lėšos
V.Kandrotienė
Mokytojų metodinių darbų parodų ir L. Bernatavičienė
Biudžeto
2012
Skleisti gerąją patirtį
darbų pristatymų organizavimas
A. Pupininkienė
lėšos
V. Kandrotienė
Organizuoti mokinių bei mokytojų
2012,
Skleisti gerąją patirtį
A. Pupininkienė
Biudžeto
dailės bei technologijos darbelių
kiekvieną
lėšos
parodas.
mėnesį

Dalyvių sąrašai

Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos
Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos
Dalyvių sąrašai ir
apklausos anketos

Metodinių būrelių
veiklos dokumentai
Dalyvių sąrašai
Kvalifikacinių
programų ir projektų
skaičius

Metodinių darbų
aprašai
Parodos medžiaga
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Skleisti ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo pedagogų
gerąją patirtį temomis:
1. Vaikų ugdymosi stiliai;
2. Bausti ar drausminti vaikus“;
3. Kaip pakeisti požiūrį į vaiką;

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Skleisti gerąją patirtį

Dalyvių sąrašai

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Skleisti gerąją patirtį

Dalyvių sąrašai

Mokytojų ir mokinių
gerosios patirties sklaida

Dalyvių sąrašai

Mokytojų ir mokinių
gerosios patirties sklaida

Parodos medžiaga

4. Ugdomojo proceso
planavimas.
Organizuoti suaugusiųjų
dieną – lipdyba iš molio.

kūrybos

Interaktyviosios lentos panaudojimas
gamtos mokslų pamokose.

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

Dalyvavimas Vievio meno mokyklos
projekte „Senų daiktų istorijos“,
įtraukiant kitų Lietuvos mokyklų
mokytojus
Naujų metodinių priemonių, išleistų
„Šviesos“, „Almos Litteros“,
„Briedžio“, „Baltų lankų“ ir kt.
Leidyklose, paroda - pristatymas
Gerosios patirties sklaidos renginių
organizavimas savivaldybės
mokytojams

A. Pupininkienė

biudžeto
lėšos

2012–04

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Naujausios metodinės
literatūros sklaida

Metodinė literatūra

L. Bernatavičienė,
A. Pupininkienė,
V.Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012

Skleisti gerąją patirtį

Metodinis
informacinis ir
specialistų
konsultavimas

2012–01

4 tikslas – integruotis į ES suaugusiųjų mokymo (-si) sistemą ir aktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Aktyvinti finansavimo Dalyvauti 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių
paiešką, išteklių plėtros veiksmų programos 1
dalyvaujant ES projektų ir 2 prioriteto priemonių projektuose
konkursuose
Dalyvauti suaugusiųjų mainų
programose

L. Bernatavičienė
V.Mikalajūnienė

Projekto
lėšos

2012

Finansavimo išteklių
paieška

L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Projekto
lėšos

2012

Suaugusiųjų edukacinis
švietimas, naujo požiūrio
į mokymąsi formavimas

Projektų medžiaga
pagal finansavimo
tvarkos aprašą
Projektų medžiaga
pagal finansavimo
tvarkos aprašą

2 veiklos sritis – informacinių technologijų sistemos kūrimas, diegimas ir plėtojimas.
Priemonių planas:
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Ataskingi
vykdytojai ir
partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Laukiami rezultatai.
Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija
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1 tikslas – diegti informacines technologijas tobulinant pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo procesą.
Sudaryti galimybes
Elektrėnų
bendruomenei įgyti
informacinio
raštingumo gebėjimus,
atitinkančius
europinius standartus

Padidinti Centro kompiuterių klasės
patalpų plotą
Įsigyti naujų kompiuterinių darbo
vietų klientų mokymui

V. Mikalajūnienė

Kartu su lektoriais rengti ir
akredituoti kvalifikacijos tobulinimo
programas, dalyvauti projektinėje
veikloje
Organizuoti pedagogų ir kitų
suaugusiųjų kompiuterinio
raštingumo kursus

L Bernatavičienė,
V. Kandrotienė,
A. Pupininkienė,

V. Mikalajūnienė

L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė

Projektų
lėšos
Projektų
lėšos,
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos

2012-01

Darbo sąlygų gerinimas

2012-02

Darbo aplinkos gerinimas
didesniam
besimokančiųjų skaičiui

Atliktų
darbų
priėmimo aktas
Įsigyti naujos
kompiuterinė darbo
vietos

2012

Dalyvių kompiuterinio
raštingumo gebėjimų
tobulinimas

Parengtos akredituotos
kvalifikacijos
tobulinimo programos

Projekto
lėšos

2012

Suaugusiųjų informacinių
technologijų gebėjimų
tobulinimas

Dalyvių sąrašai

2 tikslas – sukurti ir išplėtoti visuomenės informavimo sistemą.
Sukurti ir plėtoti
visuomenės
informavimo
tradicijas, siekiant, kad
visuomenės
informavimas taptų
sisteminiu reiškiniu

Centro interneto svetainės
administravimas ir atnaujinimas

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012

Nuolatinė naujausios
informacijos apie
Centro veiklą sklaida
Užtikrinta greita
informacijos paieška
bei prieinamumas

Centro bibliotekos knygų bei
kompiuterinių priemonių sąrašų
viešinimas Centro internetinėje
svetainėje
Informacijos apie vykdomą profesinį
informavimą Elektrėnų savivaldybėje
sklaida

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Informacija
internetinėje Centro
svetainėje, regioninėje
bei respublikinėje
spaudoje

Internetinio edukacinio banko
plėtojimas

L. Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012

Apibendrintos informacijos
pateikimas spaudai

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012

Gerosios patirties
sklaida. Efektyvi
klientų informacijos
paieška
Nuolatinė informacijos
sklaida

3 tikslas – vystyti informacinio ryšio sistemą.

www.spc.progresas.lt
Elektroninių
informacijos laikmenų
bei mokymo priemonių
sąrašai
Informacija, skelbiama
internetinėje centro
svetainėje, galės
naudotis visi pedagogai,
jaunimas bei kiti
suaugusieji
Edukacinio banko
medžiaga
Straipsniai vietinėje
spaudoje
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Užtikrinti greitą ir
tikslų informacijos
keitimąsi elektroniniu
paštu bei sukurti
prieinamumą prie
duomenų bazių
pedagogams bei
kitiems suaugusiems

Tobulinti savivaldybės konsultantų
duomenų bazes, nuolat atnaujinti
informaciją internetiniame
tinklalapyje
Rengti mėnesio renginių planus

Administruoti LIBIS statistikos
modulį, dalintis su bibliotekomis
informacija, teikti duomenis
visuomenei

Kvalifikacijos tobulinimo programas
registruoti Registro duomenų banke

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012

Išvystyta informacinių
paslaugų kokybė

Savivaldybės
konsultantų sąrašai

Užtikrintas greitas
informacijos
perdavimas
Užtikrintas greitas
informacijos
perdavimas

Mėnesio renginių planai

L.Bernatavičienė
A. Pupininkienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

-

2012-12

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012

Užtikrintas informacijos
kaupimas

Prieinamumas prie
duomenų :
http://www.lnb.lt/lnb/sel
ectPage.do?docLocator=
3AE98A10AA6611D98
296746164617373&inla
nguage=lt&pathId=67
Kvalifikacijos
tobulinimo programų
registras

4 tikslas – sukurti, kaupti ir sisteminti edukacinį banką.
Kaupti ir sisteminti
metodines priemones,
mokymosi literatūrą,
kitas mokymosi
priemones

Tobulinti edukacines patirties, idėjų,
inovacijų, gerosios patirties,
projektines veiklos banką
Tobulinti prevencinės veiklos
(alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų, ŽIV/AIDS,
smurto, savižudybių, ir t.t.)
edukacinę patirtį
Sukurti ir sisteminti sveikos
gyvensenos edukacinį banką

L.Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos

2012

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos

2012

Atnaujinti informaciją apie aktualias
A. Pupininkienė
internetines nuorodas pagal mokymo
dalykus, kitas populiarias sritis
(popierinis variantas prie kompiuterio
vartotojui ir interneto svetainėje)

-

2012

Mokymo priemonių,
literatūros kaupimas ir
sklaida
Prevencinių mokymo
priemonių, literatūros
kaupimas ir sklaida

Metodinės ir mokymo
priemonės Centre

Sveikos gyvensenos
mokymo priemonių,
literatūros kaupimas ir
sklaida
Informacijos sklaida

Metodinės ir mokymo
priemonės Centre

Metodinės ir mokymo
priemonės Centre

Nuorodos Centro
tinklapyje pagal
mokymosi dalykus
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Pagal bendradarbiavimo sutartį su
Elektrėnų viešąja biblioteka bei
„Versmės“ gimnazijos biblioteka
informuoti Elektrėnų savivaldybės
gyventojus, pedagogus apie leidinius
šiose įstaigose tema: „Švietimas,
ugdymas, prevencija“
Plėsti kaupimo laikmenų būdus:
popierinių, elektroninių, foto
nuotraukų, internete

A. Pupininkienė

L.Bernatavičienė

-

Biudžeto
lėšos

2012

Informacijos sklaida,
mainai

Kitų įstaigų leidinių
išrašai Centre

2012

Teikiamų paslaugų
įvairovė

Metodinės ir mokymo
priemonės Centre

Sudarytos sąlygos
Elektrėnų savivaldybės
gyventojams pasinaudoti
sukaupta sveikos
gyvensenos ir dvasinio
ugdymo literatūros
biblioteka
Klientų naudojimasis
Centro bibliotekos
fondu

Metodinė, grožinė,
mokslinė literatūra
Centro bibliotekoje

5 tikslas - bibliotekos fondo kaupimas.
Centro bibliotekos
fondo kaupimas

Kaupti ir platinti Elektrėnų
savivaldybės gyventojams metodinę,
mokomąją ir grožinę literatūrą
sveikos gyvensenos, dvasinio
tobulėjimo temomis.

V. Kandrotienė

Sveikuolių
klubo lėšos

2012

Kaupti ir platinti metodinių,
mokomųjų priemonių, leidinių,
švietimo naujoves. Nuolat atnaujinti
informaciją internetiniame
tinklalapyje

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Metodinės ir mokymo
priemonės Centre
Skelbimai apie
naujausius leidinius
Centro tinklapyje

3 veiklos sritis – Centro infrastruktūros modernizavimas.
Priemonių planas:
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Ataskingi
vykdytojai ir
partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį, kuriame bus
informacija

Laukiami rezultatai.
Sėkmės kriterijai

1 tikslas – sutvarkyti ir išplėtoti mokymo aplinkas ir sukurti saugias bei sveikas darbo sąlygas.
Užtikrinti, kad būtų
efektyviai naudojamos
pastato patalpos,
taupomi energetiniai

Pagal atliktą analizę ir parengtą
techninį projektą atlikti
baigiamąją Centro
rekonstrukciją

V.Mikalajūnienė,
Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Biudžeto lėšos,
Projekto lėšos

2012-02

Centro patalpų renovacija

Atliktų Centro remonto darbų
priėmimo aktai
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ištekliai, sudaromos
saugios darbo sąlygos,
maksimaliai tenkinami
klausytojų poreikiai

Pagal atliktą analizę ir parengtą
techninį projektą atlikti
baigiamąją PPT rekonstrukciją

V. Mikalajūnienė,
Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Biudžeto
lėšos
Projekto lėšos

Naudoti
šiuolaikinę
organizacinę techniką (
posėdžių salių įrangą)
sutaupyti darbo laiko
sąnaudas

Materialiųjų išteklių, naujų
technologijų įdiegimas Centre
ir PPT
Kokybiškos buhalterinės
apskaitos įdiegimas

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012

Saugios estetinės aplinkos
sukūrimas

Atnaujinti posėdžių salės įrangą
Atnaujintas vietinis tinklas

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012

Įdiegta ir atnaujinta buhalterinė
programa „Debetas“

Centro ir PPT aprūpinimas
organizacinės technikos
priemonėmis

V. Mikalajūnienė

Biudžeto
lėšos

2012–05/12

Tikslios ataskaitos,
racionalus lėšų
panaudojimas
Saugios estetinės aplinkos
sukūrimas

2012-02

PPT patalpų baigiamoji
renovacija.
Saugios darbo sąlygos,
maksimaliai tenkinami
klientų poreikiai

PPT remonto darbų
priėmimo aktai

2 tikslas – įdiegti išteklius taupančias technologijas.

Kompiuterinės įrangos
atnaujinimas

4 veiklos sritis – vaikų ir jaunimo socialinių, ekonominių, edukacinių ir teisinių galimybių sistemos.
Priemonių planas:
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Ataskingi
vykdytojai ir
partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Laukiami
rezultatai.
Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija

1 tikslas – organizuoti vaikų rėmimo programas.
Plėtoti vaikų
socializacijos
formų įvairovę,
garantuoti jų
prieinamumą

Informuoti ir konsultuoti
įstaigas apie vykstančius
programinio finansavimo
konkursus

V. Kandrotienė
L. Bernatavičienė
A.Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Pasirašyti sutartis dėl
projektų finansavimo ir
atsiskaitymo

V. Mikalajūnienė,
mokyklų atstovai

Biudžeto
lėšos

2012

Savivaldybes
švietimo įstaigos
dalyvauja ir vykdo
kryptingo vaikų
užimtumo programas
Skaidrus
programinio
finansavimo lėšų
panaudojimas

Siunčiami raštai,
konsultacijų
protokolai

Sudaryti socialines ir
edukacines sąlygas
gabių ir talentingų
vaikų ugdymui (-si)

Centro renginių planas,
Rašomi projektai
finansavimui gauti

Programinio
finansavimo sutartys ir
jų priedai

2 tikslas – vykdyti kryptingą vaikų užimtumą.
Dalyvauti gabių
vaikų ir jaunimo
ugdymo programose

Rengti ir vykdyti gabių vaikų ir
jaunimo programas.

L. Bernatavičienė,
mokyklų atstovai

Biudžeto
lėšos

2012
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Vykdyti Elektrėnų
savivaldybės
kryptingo vaikų
užimtumo programų
finansavimą
Vykdyti prevencinį
darbą nepilnamečių
bei socialiai jautrių
visuomenės grupių
nusikalstamumui
mažinti

Organizuoti renginius
(paskaitos, konkursai,
viktorinos, kt. renginiai) skirtus
gabių vaikų ugdymui.

V. Kandrotienė
L. Bernatavičienė

Biudžeto
lėšos, dalyvių
lėšos

Organizuoti bei skatinti gabių
vaikų kūrybiškumo ugdymo
renginius
Sutarčių su programų
vykdytojais sudarymas,
finansinių ataskaitų surinkimas
ir apibendrinimas

A. Pupininienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
V. Mikalajūnienė

Bendradarbiauti su švietimo
įstaigomis ruošiant ir vykdant
prevencines programas
Organizuoti mokinių kūrybinių
darbų parodas
Organizuoti nacionalinį
prevencinį konkursą „Blaivi
klasė“
Organizuoti konkursą „Patyčios
gali liautis“

2012

Sudaryti socialines ir
edukacines sąlygas
gabių ir talentingų
vaikų ugdymui (-si)

Centro renginių planas

Biudžeto
lėšos

2012–05

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Renginių medžiaga

Biudžeto
lėšos

2012

Savivaldybės švietimo
įstaigos dalyvauja ir
vykdo kryptingo vaikų
užimtumo programas

Sutartys, finansinės
ataskaitos,
veiklos ataskaitos

V. Kandrotienė
atstovai, mokyklų
atstovai
V. Kandrotienė
L. Bernatavičienė
A. Pupininkienė
Mokyklų atstovai
V. Kandrotienė
Mokyklų atstovai

Biudžeto
lėšos

2012

Rekomendacijos
programiniam finansavimui

Biudžeto
lėšos

2012

Rašomos programos
programiniam
finansavimui gauti
Mokinių kūrybiškumo,
saviraiškos ugdymas

Biudžeto
lėšos

2012

Vykdomas prevencinis
darbas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

V. Kandrotienė
Socialiniai pedagogai

Biudžeto
lėšos

2012-03

Vykdomas prevencinis
darbas

Konkurso rezultatų
aptarimas

Parodų medžiaga

Organizuoti tolerancijos,
V. Kandrotienė
Biudžeto
2012
Vykdomas prevencinis
Prevencinių dienų rezultatų
ŽIV/AIDS, patyčių,
Mokyklų atstovai
lėšos
darbas
aptarimas
savižudybių prevencijos dienas.
3 tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes.
Užtikrinti mokinių
Mokinių
dalykinių
olimpiadų, V. Kandrotienė
Biudžeto
2012–01/12 Mokinių mokymosi
Olimpiados rezultatų
dalyvavimą
konkursų
ir
kitų
renginių L.Bernatavičienė
lėšos
motyvacijos skatinimas
ataskaitos
respublikiniuose
organizavimas pagal LR švietimo ir A.Pupininkienė
konkursuose,
mokslo
ministro
2011-11-10 Mokytojų
olimpiadose,
įsakymu Nr. V-2109 patvirtintą metodiniai būreliai
varžybose ir kituose
grafiką
Švietimo ir mokslo
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ministerijos
organizuojamuose
renginiuose

Organizuoti mokinių dalyvavimą
kitų institucijų organizuojamuose
nacionaliniuose renginiuose

V. Kandrotienė
L.Bernatavičienė
A.Pupininkienė
Mokytojų
metodiniai
būreliai

Biudžeto
lėšos

2012–01/12

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Anglų kalbos vertimų konkursas

L.Bernatavičienė

2012–01

Anglų kalbos kalbėjimo konkursas

L.Bernatavičienė

Raštingiausias aštuntoko konkursas

L.Bernatavičienė

Raštingiausio dvyliktoko konkursas

L.Bernatavičienė

Angliškų dainų ir vaidinimų
konkursas
Jaunųjų talentų kūrybos skaitymai

L.Bernatavičienė

Užsienio kalbų dainų festivalis
„Kalbos atveria duris“

L. Bernatavičienė
Užsienio kalbų
mokytojai
L. Bernatavičienė
Choreografijos
mokytojai
V. Kandrotienė
Matematikos
mokytojai
V. Kandrotienė
Matematikos
mokytojai
V. Kandrotienė
fizikos mokytojai
V. Kandrotienė
Matematikos
mokytojai
V. Kandrotienė
Kūno kultūros
mokytojai

Biudžeto
Lėšos
Biudžeto
Lėšos
Biudžeto
Lėšos
Biudžeto
Lėšos
Biudžeto
Lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Dainų festivalio
programa

Biudžeto
lėšos

2012–05

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Liaudies šokių šventės
programa

Biudžeto
lėšos

2012-01

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Biudžeto
lėšos

2012-03

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos

2012-12

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
aptarimas
Konkurso rezultatų
ataskaitos

Biudžeto
lėšos

2012-01

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Kūrybos parodos
medžiaga

Liaudies šokių šventė

Respublikinis prof. J. Matulionio
jaunųjų matematikų konkursas
Šiaulių universiteto „Jaunųjų
matematikų varžybos“
Lietuvos mokinių fizikos
čempionatas
Vilniaus edukologijos universiteto
jaunųjų matematikų olimpiada

Lietuvos mokinių Olimpinio
festivalio piešinių konkursas
„Piešiame sportą“

L.Bernatavičienė

2012–01
2012–01
2012–12
2012–05
2012–12
2012–04

2012-03
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V. Kandrotienė
Matematikos
mokytojai
A. Pupininkienė
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo bei
pradinio ugdymo
mokytojų
metodiniai būreliai
A. Pupininkienė
Dailės mokytojų
metodinis būrelis,
meno mokyklos
A. Pupininkienė
Elektrėnų
savivaldybės
administracija,
Elektrėnų policijos
komisariatas

Biudžeto
lėšos

Biudžeto
lėšos

2012–03/04

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2012“

V. Kandrotienė
Matematikos
mokytojai

Dalyvio
mokestis

2012-03

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Rašinių, dainų ir piešinių konkursas
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija“

A. Pupininkienė
L. Bernatvičienė
Dailės, muzikos,
lietuvių kalbos,
istorijos mokytojai
A. Pupininkienė
Elektrėnų meno
mokykla
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–02

Vaikų kūrybiškumo
skatinimas, gerosios patirties
pasidalinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Biudžeto
lėšos

2012–03-02

Projekto rezultatų
ataskaita

Biudžeto
lėšos

2012–12

Vaikų kūrybiškumo
skatinimas, verslumo
ugdymas
Vaikų kūrybiškumo
skatinimas, motyvacijos
skatinimas

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–11

Matematikos konkursas
„Matmintinis“
Elektrėnų savivaldybės
ikimokyklinių ugdymo įstaigų
auklėtinių ir pradinių klasių
mokinių meninio skaitymo
konkursas
Elektrėnų savivaldybės vaikų ir
mokinių kūrybos paroda „Mano
šeima“, skirta tradicinei Motinos ir
tėvo dienai paminėti
Pradinių klasių mokinių varžybos
„Šviesoforas“

Kaupti ir skleisti
informaciją apie
neformalųjį vaikų
ugdymą

Mokinių darbelių mugė „Kaziukas“
Kalėdinių eilėraščių konkursas

Renginys ikimokyklinio ugdymo
vaikams „Kvadrato varžybos“

2012-02

Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos

Biudžeto
lėšos

2012–04

Skatinti vaikus domėtis
Konkurso rezultatų
literatūra, ugdyti kūrybiškumą, ataskaitos
puoselėti meninio žodžio
suvokimą.

Biudžeto
lėšos

2012–05

Konkursas skatins vaikus
išreikšti deramą pagarbą ir
dėmesį brangiausiam žmogui,
skatinti kūrybiškumą.
Vaikai mokės kelių eismo
taisykles, įgis saugaus eismo
įgūdžius

Partnerystės jausmo,
garbingos kovos ir
rungtyniavimo ugdymas

Kūrybos parodos
medžiaga
Varžybų organizavimo
tvarka ir rezultatų
ataskaita

Konkurso rezultatų
ataskaita, eilėraščių
spausdinimas rajoninėje
spaudoje
Varžybų rezultatų
ataskaita, nuotraukos
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Renginys ikimokyklinio ugdymo
vaikams „Mažasis krepšinis“

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–05

Ikimokyklinio amžiaus vaikų dainų
konkursas „Dainingiausias
ikimokyklinukas“
Savivaldybės meno mokyklų ir
bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių darbų parodos
Konkursas 5 – 8 kl. mokiniams
„Geriausias mano metų darbelis“

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–05

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

A.Pupininkienė,
technologijų
mokytojų būrelis

Biudžeto
lėšos

Mokinių piešinių konkursas
„Noriu būti....“
Viktorina „Raštingiausias
ketvirtokas“
Pradinių klasių mokinių dailiojo
rašto konkursas
Konkurso „Jos nusmilkys tave iš
lėto“ darbų paroda
Konkursas „Ką žinau apie Lietuvos
kariuomenę“
Ekonomikos konkursas „Kepurėlės“

A. Pupininkienė
A. Pupininkienė
A. Pupininkienė
V. Kandrotienė

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

L. Bernatavičienė
Istorijos mokytojai
L. Bernatavičienė
Ekonomikos
mokytojai
V. Kandrotienė
Kūno kultūros
mokytojai
V. Kandrotienė

Konkursas „Sveikas maistas“

V. Kandrotienė

Matematikos konkursas „Linksmoji
matematika
Mokinių krepšinio čempionatas
„Manija“

V. Kandrotienė

2011-2012 mokslo metų Olimpinio
festivalio varžybos

V. Kandrotienė

5 veiklos sritis – socialinių pedagoginių mokymosi sąlygų gerinimas.

Partnerystės jausmo,
garbingos kovos ir
rungtyniavimo ugdymas
Vaikų kūrybiškumo
skatinimas, motyvacijos
skatinimas
Mokinių saviraiškos,
motyvacijos skatinimas

Varžybų rezultatų
ataskaita, nuotraukos

2012–05

Mokinių saviraiškos,
motyvacijos skatinimas

Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos

2012–05

Mokinių saviraiškos,
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas

Konkurso
dokumentacija ir
parodos medžiaga,
nuotraukos
Parodos medžiaga,
nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Parodos medžiaga,
nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos

Projekto
lėšos

2012

Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos
Biudžeto
lėšos

2012

2012–10
2012–01
2012–05
2012–05
2012–02

2012
2012
2012

Mokinių įtraukimas į pilietinį,
tautinį ugdymą per sporto
sąjūdį
Mokinių įtraukimas į sveikos
gyvensenos ugdymą
Mokinių įtraukimas į sveikos
gyvensenos ugdymą
Mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimas
Mokinių įtraukimas į sveikos
gyvensenos ir sportinių
įgūdžių ugdymą

Dainų konkurso
nuostatai, programa
Parodos medžiaga,
nuotraukos

Projekto ataskaita
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Konkurso rezultatų
ataskaitos
Čempionato rezultato
ataskaitos
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Priemonių planas:
Uždaviniai

Atsakingi
vykdytojai ir
parneriai

Priemonės pavadinimas

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Laukiami rezultatai.
Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma
Nuoroda į šaltinį, kuriame
bus informacija

1 tikslas – tobulinti mokyklų švietimo aplinką
Analizuoti teikiamų
paslaugų kokybę

Atlikti Centre įgyvendinamų
kvalifikacijos tobulinimo programų
efektyvumo tyrimą

Atlikti Centro klientų tyrimą,
siekiant įvertinti programų kokybę ir
poreikį
Kartu su visa švietimo Iniciatyvių pedagogų gerosios
bendruomene nuolat patirties sklaida kitiems
tobulinti mokyklų
savivaldybių pedagogams
švietimo aplinką
Informuoti įstaigas apie naujausias
informacines komunikacines
technologijas

L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė,
A. Pupininkienė,
švietimo įstaigos
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė,
A. Pupininkienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė,
A. Pupininkienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė,
A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Įvertinta Centro vykdoma
kvalifikacijos tobulinimo
programų kokybė

Tyrimo medžiaga

Biudžeto
lėšos

2012

Gerosios patirties sklaida

Tyrimo medžiaga

2012

Gerosios patirties sklaida

Bendradarbiavimo
sutartys

2012

Gerosios patirties sklaida

Informacijos sklaida
Centro internetinėje
svetainėje, renginių plane

Biudžeto
lėšos

2 tikslas – profesinio informavimo sistemos Elektrėnų savivaldybėje sukūrimas ir diegimas.
Individualios ir grupinės
konsultacijos švietimo įstaigų
bendruomenėms tema „Profesinio
informavimo sistema Elektrėnų
savivaldybėje“ (pagal poreikį)
Pagalbinių priemonių pristatymai
PIT profesijos patarėjams,
konsultuojantiems mokinius 5–8
klasėse.

A. Pupininkienė
Švietimo įstaigos,
PIT

Edukacinė išvyka į parodų centrą
„Litexpo“ „Mokymasis, studijos,
karjera“

A. Pupininkienė

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

-

Biudžeto
lėšos

2012

Profesinio informavimo
sistemos Elektrėnų
savivaldybėje viešinimas

Dalyvių sąrašai,
konsultacijų protokolai

2012–03

Gerosios patirties sklaida

Dalyvių sąrašai,
konsultacijos
protokolas

2012-02-02

Informacija apie profesinį
ugdymą, aukštąjį mokslą
Lietuvos ir užsienio įstaigose,
kalbų, verslumo kompetencijos
ugdymo mokymai, karjeros
planavimas.

Dalyvių sąrašai
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Koordinuoti profesinio
informavimo veiklą savivaldybės
švietimo įstaigose, PIT. Atlikti PI
veiklos analizę Elektrėnų sav.
švietimo įstaigose.

A. Pupininkienė
L.Viktoravičienė

Biudžeto
lėšos

2012-02/05

Išanalizuoti profesinio
informavimo tinklo situaciją
bei PI paslaugų kokybę
Elektrėnų savivaldybėje

Ataskaita (pažyma)

Informacijos apie vykdomą
profesinį informavimą Elektrėnų
savivaldybėje sklaida

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012

Informacija patalpinama
internetinėje Centro svetainėje,
regioninėje bei respublikinėje
spaudoje

Metodiniai pasitarimai, gerosios
patirties sklaida, paskaitos PIT
profesijos patarėjams jų vykdomos
veiklos klausimais
Piešinių konkursas „Noriu būti....“

A. Pupininkienė
PIT profesijos
patarėjų metodinis
būrelis
A. Pupininkienė
švietimo įstaigos,
PIT
A. Pupininkienė

2012

Pateikta informacija mokykloms
apie profesinį informavimą ir
konkrečios pagalbos galimybes
mokiniams
Vaikų kūrybiškumo skatinimas,
motyvacijos skatinimas

Informacija, patalpinta
internetinėje centro
svetainėje, galės
naudotis visi
pedagogai, jaunimas
bei kiti suaugusieji
Metodinių pasitarimų
protokolai

Renginiai karjeros planavimo tema:
1. paskaita „Stojimo į aukštąsias
mokyklas bei kitas įstaigas tvarka
2012 m.“
2. paskaita „Savo kompetencijų
ugdymas“.
Švietimo bendruomenės, PIT
profesijos patarėjų informavimas
apie ŠMM ir LMITKC projekto
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame
mokyme (I etapas)“ veiklas

A.Pupininkienė

-

Biudžeto
lėšos
-

2012–05

2012–02
2012-03

Biudžeto
lėšos

2012

PIT profesijos patarėjų,
mokytojų, psichologų,
specialiųjų pedagogų
kvalifikacijos kėlimas, mokinių
informavimas apie prėmimo į
aukštąsias mokyklas bei kitas
įstaigas tvarką
Gerosios patirties sklaidos
inicijavimas, kvalifikacijos
kėlimas

Konkurso rezultatų
ataskaitos, nuotraukos
Dalyvių sąrašai,
renginio protokolas,
ataskaita

Metodinė medžiaga,
dalyvių sąrašai.
Informacija, patalpinta
internetinėje centro
svetainėje, galės
naudotis visi
pedagogai, jaunimas
bei kiti suaugusieji

6 veiklos sritis – viešųjų paslaugų užtikrinimas ir plėtra.
Priemonių planas:
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laikas
(terminai)

Laukiami rezultatai.
Sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma. Nuoroda
į šaltinį, kuriame bus
informacija
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1 tikslas – užtikrinti mokinių pavėžėjimą.
Tobulinti mokinių
nuo namų iki ugdymo
įstaigos ir atgal
pavėžėjimo
organizavimo tvarką

Ištirti važinėjančių mokinių poreikį.
Suderinti važinėjančių mokinių
sąrašus su vežėjais. Tikslinti
važiavimų maršrutus
Suderinti mokinių pavėžėjimą
mokykliniais autobusais ir kitų
vežėjų transportu

V. Pranckevičienė
Švietimo įstaigos

Biudžeto
lėšos

2012

Sukurtas racionalus
mokinių pavėžėjimo
savivaldybėje tinklas

V. Pranckevičienė

Biudžeto
lėšos

2012

Sukurtas racionalus
mokinių pavėžėjimo
savivaldybėje tinklas

Suderinti su steigėju mokinių
pavėžėjimo į kaimo mokyklas
tvarką 2012/2013 m.m.

V.Mikalajūnienė
Elektrėnų
savivaldybės
taryba

Biudžeto
lėšos

2012–07

Užtikrintas kokybiškas
mokinių pavėžėjimo
organizavimas

Savivaldybės švietimo
įstaigų mokinių, kuriems
reikalingas pavėžėjimas,
sąrašai
Savivaldybės švietimo
įstaigų mokinių, kuriems
reikalingas pavėžėjimas,
sąrašai
Savivaldybės tarybos
sprendimas

2 tikslas – užtikrinti švietimo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija.
Užtikrinti
švietimo Aprūpinti švietimo įstaigas
įstaigų mokomosios mokykline dokumentacija
aplinkos plėtrą

V.Pranckevicienė

Biudžeto
lėšos

2012–01/09 Mokomosios aplinkos
gerinimas

Mokyklinės dokumentacijos
perdavimo aktai

3 tikslas – užtikrinti savivaldybės švietimo įstaigų statistinių ataskaitų pateikimą nustatytu laiku.
Rinkti duomenis ir
pirmines ataskaitas iš
savivaldybes švietimo
įstaigų, apibendrinti,
sudaryti
suvestines
ataskaitas

Švietimo įstaigų bibliotekų 2012 m.
veiklos statistinių ataskaitų analizė,
jų suvestinės rengimas ir
pristatymas Mažvydo bibliotekos
Bibliotekininkystės centrui

A. Pupininkienė,
savivaldybės
švietimo
įstaigų
bibliotekininkai

-

2012–01

Švietimo įstaigų išsilavinimo
pažymėjimų blankų panaudojimo
ataskaitų analizė bei blankų
užsakymas kitiems mokslo metams.
Švietimo įstaigų statistinių
duomenų apie mokinius analizė bei
suvestinių 1 -mokykla, 4 -mokykla
ataskaitų rengimas ir pateikimas

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–12

V.Pranckevičienė

-

2012

Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus.
Galimybė keistis informacija
ir įgyta patirtimi siekiant
pagerinti duomenų pateikimo
kokybę
Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus

Ataskaitų suvestinės LIBIS
programa, viešinimas
Centro internetinėje
svetainėje

Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus

Suvestinių 1 -mokykla, 4 mokykla ataskaitų rengimas
ir pateikimas

Mokyklų ataskaitos iš
duomenų bazės KELTAS,
jų suvestinės ataskaitos
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Statistinių ataskaitų apie bendrojo
lavinimo mokyklų aplinką
pedagoginius ir nepedagoginius
darbuotojus derinimas bei
suvestinių 2 – mokykla, 3 –
mokykla, 3D – mokykla, 3ESmokykla , 3I–mokykla ataskaitų
rengimas ir pateikimas
Teorinio mokinio krepšelio lėšų
apskaita ir analizė

V.Pranckevičienė

-

2012

Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus

Suvestinių 2 –mokykla, 3 mokykla, 3D – mokykla,
3ES- mokykla , 3Imokykla ataskaitų rengimas
ir pateikimas

V.Pranckevičienė

-

2012

Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus

Švietimo įstaigų tarifikacijų
derinimas
2011 metų mokytojų kvalifikacijai
skirtų lėšų pagal MK teoriją
panaudojimo analizė
Mokinių judėjimo (tarp
savivaldybių ) bei mokinio
krepšelio lėšų judėjimo analizė
Mokinių pavėžėjimo nuo namų iki
ugdymo įstaigos poreikio analizė

V.Pranckevičienė

-

V. Pranckevičienė

-

2012–01
2012–09
2012–02

Ataskaitų sudarymas
Lėšų poreikio
paskaičiavimo lentelės
Darbo užmokesčio
planavimo lentelės
Tyrimo medžiaga

V.Pranckevičienė

-

2012

V.Pranckevičienė

-

2012

Tikslinės dotacijos
panaudojimo galimybės
Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus
Ataskaitų parengimas ir
apibendrinimas pagal
nustatytus terminus

Mokinių judėjimo
suderinimo aktai su kitomis
savivaldybėmis
Apibendrintos ataskaitos

SAVIVALDYBĖS RENGINIAI
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
Olimpinis savivaldybės mokinių festivalis

2.

Mokytojo dienos paminėjimo renginiai

3.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų dainų
konkursas „Dainingiausias
ikimokyklinukas“

4.

Meninio skaitymo konkursas

Atsakingi vykdytojai
V. Kandrotienė

Renginių
socialiniai
partneriai
Sporto mokykla

V. Mikalajūnienė
A. Pupininkienė
V. Kandrotienė
L.Bernatavičienė
A. Pupininkienė

Mokytojai,
mokiniai,
mokytojų
metodiniai būreliai
Biudžeto
lėšos

L.Bernatavičienė

Mokyklos

Laikas
(terminai)

Lėšos
(šaltiniai)

2012–01/12 Biudžeto lėšos
2012–09/10 Biudžeto lėšos

2012–05

2012–03

Vaikų kūrybiškumo
skatinimas,
motyvacijos
skatinimas
Biudžeto lėšos

Renginiai
Mokyklų komandų
pavėžėjimas į renginių vietas
Koncertinė programa

Dainų konkurso nuostatai,
programa
Mokinių kūrybiškumo
skatinimas, gerosios patirties
pasidalinimas.
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5.

Kalėdinių eilėraščių konkursas

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

6.

Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinių
ugdymo įstaigų auklėtinių ir pradinių
klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas

A. Pupininkienė

Biudžeto
lėšos

2012–04

7.

Matematikos konkursas „Linksmoji
matematika“
Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių piešinių konkurso „Jos
nusmilkys tave iš lėto“
Elektrėnų savivaldybės konkursas
„Sveikuolių sveikuoliai“

V. Kandrotienė

2012–02

V. Kandrotienė

Biudžeto
lėšos
Biudžeto lėšos

V. Kandrotienė

Biudžeto lėšos

2012–02

10.

Elektrėnų savivaldybės mokinių
prevenciniai renginiai skirti akcijai
„Savaitė be patyčių“

V. Kandrotienė

Biudžeto lėšos

2012–11

11.

Šventinis renginys senelių namuose

A.Pupininkienė

12.

Elektrėnų sav. bendrojo lav. mokyklų 5 –
8 kl. mokinių darbelių konkursas
„Geriausias mano darbelis“

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

2012–05

13.

Renginys ikimokyklinio ugdymo vaikams
„Kvadratas“

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

2012–11

14.

Mokinių piešinių konkursas „Noriu
būti...“

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

2012–05

15.

Piešinių konkursas „Mano šeima“

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

8.

9.

Mokytojų ir
mokinių darbeliai,
rėmėjų dovanos

2012–12

2012–05

2012-12

2012–05

Vaikų kūrybiškumo
skatinimas,
motyvacijos
skatinimas
Skatinti vaikus
domėtis literatūra,
ugdyti kūrybiškumą,
puoselėti meninio
žodžio suvokimą.
Motyvacijos
skatinimas
Sveikos
gyvensenos
skatinimas
Sveikos
gyvensenos
skatinimas
Draugiškų santykių
skatinimas

Konkurso rezultatų ataskaita,
eilėraščių spausdinimas
rajoninėje spaudoje

Gerumo bei
pagarbos vyresnio
amžiaus žmonėms
skatinimas
Mokinių
saviraiškos,
motyvacijos
skatinimas
Partnerystės
jausmo, garbingos
kovos ir
rungtyniavimo
ugdymas
Mokinių
saviraiškos,
motyvacijos
skatinimas
Konkursas skatins
vaikus išreikšti
deramą pagarbą ir
dėmesį

Dalyvių sąrašai, nuotraukos

Konkurso rezultatų ataskaitos

Konkurso rezultatų ataskaitos
Konkurso rezultatų ataskaita
Konkurso rezultatų aptarimas
Akcijos renginių aptarimas

Konkurso dokumentacija ir
parodos medžiaga,
nuotraukos
Varžybų rezultatų ataskaita,
nuotraukos

Parodos medžiaga,
nuotraukos
Kūrybos parodos medžiaga

28

16.

Raštingiausio ketvirtoko konkursas

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

2012–10

17.

Švietimo įstaigų konkursas
”Gražiausiai Kalėdoms pasipuošusi
švietimo įstaiga”

A. Pupininkienė

Biudžeto lėšos

2012–12

brangiausiam
žmogui, skatinti
kūrybiškumą.
Mokinių mokymosi Konkurso rezultatų
motyvacijos
ataskaitos, nuotraukos
skatinimas
Kūrybiųkumo
Dalyvių sąrašai, protokolas,
skatinimas, švietimo nuotraukos.
įstaigų paskatinimas
estetiškai puoštis.

PARTNERYSTĖS TINKLŲ PLĖTOJIMAS
Eil.
Nr.

1.

2.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Bendradarbiavimas su Širvintų rajono
švietimo centru, Kaišiadorių rajono švietimo
ir kultūros paslaugų centru, Trakų švietimo
centru, Lazdijų švietimo centru, Molėtų
švietimo centru ir gimnazija, VPU Profesinių
kompetencijų ugdymo institutu, UPC ir
kitomis institucijomis
Bendradarbiavimas su aukštosiomis
mokyklomis (KTU, VDU ir kt.)

V.Mikalajūnienė,
L.Bernatavičienė,
V.Kandrotienė,
A.Pupininkienė

3.

Bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės
įstaigomis (kultūros, sveikatos, policijos ir kt.
socialiniais partneriais)

4.

Bendradarbiavimas su mokyklomis,
darželiais, kitomis švietimo įstaigomis

5.

Bendradarbiavimas su ŠMM, Lietuvos darbo
birža, PIT, POC, LMITKC Karjeros centru,
aukštosiomis mokyklomis profesinio
informavimo Lietuvoje bei Elektrėnų
savivaldybėje klausimais

L.Bernatavičienė,
V.Kandrotienė,
A.Pupininkienė
V.Mikalajūnienė,
L.Bernatavičienė,
V.Kandrotienė,
A.Pupininkienė
L.Bernatavičienė
V.Kandrotienė,
A.Pupininkienė
V.Mikalajūnienė,
A. Pupininkienė

Laikas
(terminai)

Lėšos,
(šaltiniai)

nuolat

Biudžeto
lėšos

Dalijimasis patirtimi, inovacijų diegimas
vadybinėje veikloje, kvalifikacijos
tobulinimo bei ugdymo procese

VPU, VDU

nuolat

Biudžeto
lėšos

Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistų ir
mokyklų vadovų atnaujintos kompetencijos

Kultūros įstaigos,
Vaiko teisių
apsaugos tarnyba,
policija

nuolat.

Biudžeto
lėšos

Pagerės mokinių užimtumas, mokyklos
nelankymo, teisėtvarkos pažeidimų
prevencija

nuolat

Biudžeto
lėšos

Kvalifikacijos kėlimas, renginių
organizavimas

nuolat

Biudžeto
lėšos

Galimybė keistis informacija ir įgyta
patirtimi siekiant pagerinti teikiamų
profesinio informavimo paslaugų kokybę, jų
prieinamumą ir visapusiškumą.

Socialiniai
partneriai
Savivaldybės
švietimo įstaigos

Elektrėnų
savivaldybės
administracija,
švietimo įstaigos

DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

Laukiami rezultatai
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros
plėtra“
ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Pedagoginių
psichologinių tarnybų infrastruktūros,
švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos
modernizavimas“
ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Mokytojų, tėvų
ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo
tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“

V.Mikalajūnienė

Elektrėnų savivaldybės
administracija

Laikas
(termin
ai)
2007–
2013

V.Mikalajūnienė

Elektrėnų savivaldybės
administracija

2007–
2013

Projekto
lėšos

Pagerės pedagoginės psichologinės tarnybos
darbuotojų darbo sąlygos, bus gauta įranga ir
baldai

L.Bernatavičienė
V.Kandrotienė
A.Pupininkienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos, respublikiniai
švietimo centrai

20112013

Projekto
lėšos

Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas
tėvų švietimo, psichologijos, socialinių
įgūdžių temomis. Suaugusiųjų
kvalifikacijos tobulinimas, stažuotėse
užsienyje.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ projektas
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (I-II)
ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas projektas „Inovatyvių
ugdymo metodų diegimas formaliojo
švietimo sistemoje“
„MTP plius komponento „Gamtos mokslų
mokytojų ir mokinių dalykinių
kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias
mokymo aplinkas”
Savivaldybės lygmens programa
„Mokinių sveikatinimas ir mokymas
plaukti“
Savivaldybės lygmens programa „Jei ne
nugalėti, - tai garbingai dalyvauti“

V.Mikalajūnienė
L.Bernatavičienė

Elektrėnų savivaldybės
švietimo įstaigos

2011–
2012

Projekto
lėšos

Sudarytos sąlygos centro darbuotojų,
savivaldybės mokytojų kvalifikacijos
tobulinimui ir perkvalifikavimui

A.Pupininkienė

Elektrėnų savivaldybės
švietimo įstaigos

2011–
2012

Projekto
lėšos

Tyrimai, debatai, kvalifikacijos tobulinimo
renginiai

V.Kandrotienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

2011–
2012

Projekto
lėšos

Debatai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai

V.Kandrotienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

Iki
2011–12

Projekto
lėšos

Savivaldybės vaikų užimtumo gerinimas

V.Kandrotienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

Iki
2011–12

Projekto
lėšos

Savivaldybės vaikų užimtumo gerinimas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai partneriai

Lėšos
(šaltiniai)

Laukiami rezultatai

Projekto
lėšos

Pagerės Centro darbuotojų darbo sąlygos, bus
gauta įranga
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9.

Gabių vaikų rėmimo projektas
„Gabūs vaikai – šviesi visuomenė“

L.Bernatavičienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

Iki
2012–12

Projekto
lėšos

Savivaldybės vaikų užimtumo gerinimas

10.

Vaikų socializacijos rėmimo programų
projektas Jei ne nugalėti, -tai garbingai
dalyvauti“
Pilietinio ir tautinio ugdymo rėmimo
programų projektas „Vaikų ir suaugusiųjų
pilietiškųmo ugdymo programa“
Kenkėjų (graužikų, vabzdžių) kontrolės ir
naikinimo, siekiant išvengti infekcinių
susirgimų švietimo įstaigose programa
Dalyvauti ŠMM ir LMITKC ES projekto
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme (I etapas)“
veiklose.

V.Kandrotienė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

Iki
2012–12

Projekto
lėšos

Savivaldybės vaikų užimtumo gerinimas

L.Bernatavičien
ė

Savivaldybės švietimo
įstaigos

Iki
2012–12

Projekto
lėšos

Savivaldybės vaikų užimtumo gerinimas

V.Kandrotienė

Elektrėnų savivaldybės
administracija

Iki
2012–12

Progra
mos lėšos

Garantuotas programos tęstinumas
savivaldybės švietimo įstaigose

A. Pupininkienė

Elektrėnų savivaldybės
švietimo įstaigos

2012

Projekto
lėšos,
biudžeto
lėšos

Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio
orientavimo sistemos plėtros ir dermės,
užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir
prieinamumą bei lygias galimybes visiems
švietimo sistemos dalyviams.

11.

12.

14.

VI. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
2012 M. VEIKLOS PROGRAMA
I.

ĮVADAS

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT) yra pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai įstaigos padalinys, kuri savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos darbo organizavimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.
Pagrindinės PPT veiklos sritys:
 asmens galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių bei vaiko brandumo mokyklai įvertinimas;
 pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui (vaikui), šeimai, mokyklai;
 metodinė ir konsultacinė pagalba mokytojams, specialistams, šeimoms, bendruomenei;
 švietėjiška veikla ir prevencinis darbas;
 tiriamasis, analitinis darbas.
ESMINĖS PPT VEIKLOS NUOSTATOS
PPT veikla:
 grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, prieinamumo, mokymosi tęstinumo, lygių galimybių ir partnerystės principais;
įgyvendina valstybės ir savivaldybės švietimo politiką;

užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio (2003 m.
 užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.
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birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK - 897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą;

VIZIJA
PPT taps pedagoginės psichologinės pagalbos mokyklai ir šeimai centru Elektrėnų savivaldybėje.
MISIJA
● Užtikrinti mokinio (vaiko) supratimą, palaikymą, gebėjimų įvertinimą ir pagalbą, tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius bei sprendžiant
psichologines, asmenybės ir socialines problemas.
● Plėtoti naujas ugdytojų kompetencijas bei gebėjimus, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis.
● Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, šeimoms, visuomenei, įgyvendinant inkliuzinės mokyklos principus.
● Plėtoti tarpžinybinius ryšius, grindžiamus bendradarbiavimu ir partneryste.

II.

2011 METŲ STATISTIKA IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
VII.

STATISTIKA

2011 m. gruodžio 31 d. PTT dirbo šie specialistai:
ŠPC direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti (0,25 etato) ir logopedė Asta Lauciuvienė (1 etatas), psichologė Ingrida Puronienė (1 etatas),
specialioji pedagogė Marijona Sajetienė (1 etatas), socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė (0,25), gydytoja neurologė Alma Januškevičienė (0.25 etato). PPT
2011 m. iš viso dirbo 5 specialistai, 3,75 etato krūviu.
VIII.

2011 M. VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
PRIORITETAS

Specialusis ugdymas ir pedagoginė - psichologinė pagalba yra svarbi bendrojo ugdymo dalis.
2011 m. TIKSLAS:
Didinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi veiksmingumą:
 kokybiškai atliekant pedagoginį - psichologinį vertinimą,
 teikiant pedagoginę – psichologinę, metodinę, švietėjišką ir prevencinę pagalbą.

2011 PPT veiklos planavimui svarbi informacija: 2011 m. Lietuvos
paskelbė 2011 m – Tėvų metais.
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pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija (toliau - LPPTVA)

2011 m Prioritetinės veiklos:
 Pedagoginis – psichologinis vertinimas.
 Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų, mokytojų bei mokytojų padėjėjų individualus /grupinis metodinis, informacinis
konsultavimas.
 Renginiai /veiklos LPPTVA paskelbtiems ,,2011 – tėvų metams“.
Veiklos sritis: I. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Įvertinti asmenų raidos ypatumus dėl
individualių mokinio (vaiko) gebėjimų ir
ugdymosi galimybių bei specialiųjų
ugdymosi poreikių nustatymo.
(PPT, ugdymo įstaigose, esant ribotam
mobilumui – namuose). Vertinimą grįsti
mokinio (vaiko) gebėjimų ir edukacinių
galimybių išryškinimu bei pagalbos
individualizavimu.

2011 m. prioritetinė veikla.






Kompleksiniai vertinimai - 48
Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų vertinimai – 12
Priešmokyklinės /mokyklinės brandos vertinimai – 8
Pakartotiniai vertinimai (pagal naujus teisės aktus) – 15
Pedagoginis vertinimas - 1

Iš viso: 84
2. Tenkinti specialiuosius mokinių (vaikų) PPT (202):
ugdymosi poreikius, teikiant PPT
 Logopedo pratybos/konsultacijos - 42
specialistų pagalbą.
 Psichologo konsultacijos - 60
 Specialiojo pedagogo pratybos/konsultacijos – 100
Mobili grupė (1):
 Logopedo pratybos/konsultacijos - 1
Iš viso: 203
3. Stiprinti visų ugdymo proceso dalyvių
 Vertinimo (kompleksiniai, priešmokyklinės/ mokyklinės
partnerystę: padėti mokykloms ir
brandos) išvadų aptarimai (tėvai, (globėjai), ugdytojai,
šeimoms užtikrinti individualių asmens
specialistai) – 56
ugdymosi poreikių tenkinimą,

Individualios rekomendacijos – 144
atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus.
Iš viso: 200
4. Teikti pagalbą, įvykus krizinei

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija. Pastabos.
Klientų bylos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
PPT specialistų Mobilios grupės
dokumentai.

PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Klientų bylos.
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Mobilios grupės dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Klientų bylos.
PPT specialistų Mobilios grupės
dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.

situacijai ugdymo įstaigose.
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PPT krizių valdymo komandos posėdžiai – 2

PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Krizių valdymo komandos dokumentai.

Iš viso: 2
Bendra veiklų suma: 489
Veiklos sritis: II. METODINĖ VEIKLA
Keltas uždavinys (uždaviniai)
1. Teikti (dalintis) metodinę, informacinę
pagalbą šeimai ir mokyklai asmens raidos
pažinimo, pedagoginių, ir ugdymosi
sunkumų įveikimo, prevencijos,
specialiųjų (individualių) ugdymosi
poreikių tenkinimo bei ugdymo
organizavimo klausimais.
.

Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
2011 m. prioritetinė veikla.
1.1. Stendinio pranešimo ,,2011 – tėvų metai“ parengimas ir
pristatymas mokykloms – 21
2011 m. prioritetinė veikla.
1.2 .Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų, mokytojų
bei mokytojų padėjėjų individualus/grupinis metodinis informacinis
konsultavimas (sutrumpintai – MIK) .
 MIK PPT – 49
 MIK telefonu – 132
 MIK elektroniniu paštu – 70
 Konsultacinės dienos – 1
 Konsultacijos mokyklose - 4
1.3. PPT ir ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijų (toliau –
SUK, vėliau VGK) bendra veikla (posėdžiai, pasitarimai,
konsultacijos, atvejų analizės ir kt.).
 PPT ir mokyklų SUK , vėliau - VGK pirmininkų (narių)
pasitarimas – 2
 Dalyvavimas VGK posėdžiuose – 6
1.4. Dalyvavimas savivaldybės logopedų – specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio veikloje.
 Dalyvavimas logopedų – specialiųjų pedagogų metodinio
ratelio pasitarimuose – 4
 Dalyvavimas psichologų metodinio ratelio pasitarimuose – 3
 Dalyvavimas socialinių pedagogų metodinio ratelio
pasitarimuose – 1
1.5.Anykščių švietimo centro logopedės praktinės veiklos vertinimas
–1

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija. Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialitų veiklos registras 2011 m.
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Darbuotojų posėdžių protokolai ir jų
registras.
Dalyvių sąrašai.
Stendinis pranešimas.
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2. Skleisti ir populiarinti specialiosios
pedagogikos, psichologijos naujoves.

3. Kaupti, rengti metodinę medžiagą ir
priemones, užtikrinančias specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimą bei
pedagoginę psichologinę pagalbą.

Iš viso: 294
2.1.Dalyvavimas PPT specialistų metodiniuose pasitarimuose:
 PPT darbuotojų metodiniai pasitarimai – 7
2.2. Paskaitos, pranešimai:
 Paskaitos – 6
 Pranešimai – 9
2.3. Seminaras – 1
2.4. Švietimo konsultanto veikla:
 Seminarai - 7
Iš viso: 30
3.1. Metodinių priemonių rengimas, kaupimas:
 Įsigytos metodinės priemonės – 20
 Parengtos metodinės priemonės – 2
 Metodinės literatūros kaupimas ir sisteminimas - 1
Iš viso: 23

PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m..
Paskaitų medžiaga 2011 m.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt. 2011 m
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
Segtuvas ,,Metodinės rekomendacijos,
lankstinukai“.
Segtuvas: ,,Metodinė medžiaga“.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Metodinės literatūros bibliotekėlė.
www.progresas.lt/pptveikla

Bendra veiklų suma: 347
Veiklos sritis: III. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA. PREVENCINIS DARBAS
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Dalyvauti įgyvendinant prevencines
programas ir projektus, padedančius
veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi
poreikių, psichologinių ir asmenybės
problemų turinčius asmenis
2. Užtikrinti specialiojo ugdymo kaip
bendrojo ugdymo sudedamosios dalies
sklaidą.

1.1. Dalyvavimas įvairių įstaigų, fondų ir organizacijų skelbiamuose
programų (projektų) konkursuose (dalyvio/partnerio teisėmis):
 Vykdytojas UPC – 1 projektas ( įgyvendinamas 2007 – 2013
m.)
Iš viso: 1
2011 m. prioritetinė veikla.
2.1. Dalyvavimas stendinio pranešimo ,,2011 – tėvų metai“ pristatyme
PPT ir mokyklų VGK primininkų posėdyje bei ugdymo įstaigose.
 PPT ir VGK posėdis – 1
2.2.Paskaitų, pranešimų skaitymas (pagal poreikį ir galimybes).
 Pranešimai – 5
 Paskaitos - 6
2.3.Dalyvavimas ugdymo įstaigų ir socialinių partnerių veikloje (pagal

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija. Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2010 m.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt. 2011 m.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt. 2011 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
www.progresas.lt/pptveikla

35

3. Dalyvauti vykdant vaiko vidutinės ir
minimalios priežiūros priemones.

poreikį ir galimybes).
Renginiai – 2
Iš viso: 14
3. 1. Dalyvavimas Elektrėnų savivaldybės Vaiko gerovės komisijos
veikloje.
 Posėdžiai - 3

Iš viso: 3
Bendra veiklų suma: 18
Veiklos sritis: IV. TIRIAMASIS, ANALITINIS DARBAS
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją
apie PPT aptarnaujamoje teritorijoje
gyvenančius specialiųjų ugdymosi
poreikių, psichologinių, asmenybės ir
ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų
problemas, ugdymo organizavimą,
aplinkos pritaikymą bei specialiosios
pedagoginės psichologinės pagalbos
teikimo veiksmingumą.

1.1. ,,Mokinių (vaikų), turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų
sąrašų“ sudarymas (darbas mobilioje grupėje):
 PPT logopedo sąrašai – 3
1.2. Ugdymo įstaigų pateiktų ,,Mokinių (vaikų), turinčių kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų sąrašų“ suderinimas, kaupimas:
 Ugdymo įstaigų logopedų sąrašai – 12
1.3 Ugdymo įstaigų pateiktų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų
sąrašų suderinimas, kaupimas:
 Specialiųjų poreikių vaikų sąrašai - 15
1.4. Specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) ugdymo situacijos analizės
Elektrėnų savivaldybėje 2011-2012 m.m. rengimas:
 Analizė – 1
Iš viso: 31
Bendra veiklų suma: 31

Veiklos sritis: V. ORGANIZACINIS DARBAS
Keltas uždavinys (uždaviniai)

Uždavinio įgyvendinimo rodikliai

PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Elektrėnų savivaldybės tarybos, mero
sprendimai, potvarkiai, nutarimai,
Elektrėnų savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo įsakymai ir ŠPC direktoriaus
įsakymai (kopijos).
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt. 2011 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
Atsiskaitymo forma. Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija. Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
Segtuvas: ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių (vaikų) sąrašai 2011-2012 m.
m.“
Segtuvas: ,,Tarnybos parengtos analizės,
duomenų apibendrinimas 2011 m.“.
PPt specialistų veiklos registras 2011 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
www.progresas.lt/pptveikla
Kiti dokumentai.

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
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1. Vykdyti pareigybės aprašymuose ir
PPT nuostatuose numatytas funkcijas ir
darbus, susijusius su PPT veikla.

2. Dalyvauti PPT komandos veikloje.

3. Dalyvauti kitoje veikloje

1.1. Dokumentacijos susijusios su PPT veikla vedimas:
 PPT specialistų vedamos klientų bylos – 12
 Klientų bylos – 48
 Mobilios grupės dokumentų segtuvai – 5
 2011 m. individualios veiklos ataskaitos – 5
 2011 m. individualios ataskaitos SPPC – 4
 2011 m. individualios veiklos programos – 5
 Planų, raštų, pažymų, protokolų parengimas – 3
Iš viso: 82
2.1. Dalyvavimas PPT vykdomoje veikloje, renginiuose (posėdžiai,
pasitarimai, susirinkimai ir kt.):
III. PPT darbuotojų posėdžiai – 4
IV. PPT ir SUK, VGK pirmininkų (narių) pasitarimas – 2
V. PPT krizių valdymo komandos posėdžiai – 2
VI. Dalyvavimas mobilios grupės veikloje – 9

Iš viso: 17
3.1. Dalyvavimas komisijos darbe – 3

Iš viso: 3
Bendra veiklų suma: 102
Veiklos sritis: VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Tobulinti profesinius įgūdžius, įgyti
naujų kompetencijų, siekiant

1.1. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo veikloje:
 Kvalifikacijos kėlimo renginiai – 3

šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
PPT specialistų veiklos registras 2011
m.
2011 m. veiklos ataskaita.
2011 m. veiklos programa. Klientų
bylos.
Mobilios grupės dokumentai.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011
m.
2011 m. ŠPC renginių planai.
Darbuotojų posėdžių protokolai ir jų
registras. Krizių valdymo komandos
veiklos dokumentai.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt. 2011 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
Psichologės I.Puronienės veiklos
registras 2011 m. Elektrėnų
savivaldybės tarybos, mero,
administracijos direktoriaus
sprendimai, potvarkiai, nutarimai.
vedėjo įsakymai,
ŠPC direktoriaus įsakymai ir kitų
institucijų dokumentai (kopijos.)
Atsiskaitymo forma. Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija. Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
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kvalifikuotai atlikti savo darbą.

2. Siekti PPT specialistų aukštesnių
kvalifikacinių kategorijų.

 Seminarai - 14
 Konferencijos – 6
 Kursai – 4
 Mokymai – 5
1.2. Švietimo konsultantų kompetencijos - 4
Iš viso: 36
2.1. Specialistų atestacija SPPC - 2

Bendra veiklų suma: 38
Veiklos sritis: VII. VADOVAVIMAS PPT
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Užtikrinti sklandų PPT darbą.

1.1. Dokumentacijos susijusios su PPT veikla rengimas, vedimas:
 Bendros PPT 2010 m. veiklos programos parengimas – 1
 Bendros PPT ataskaitos už 2011 m veiklą parengimas – 1
 Bendros PPT ataskaitos už 2010 m. veiklą SPPC parengimas – 1
 PPT veiklos bylų (pagal dokumentacijos planą) vedimas,
priežiūra – 15
 PPT klientų bylų vedimas – 48
 Raštų parengimas – 15
 Rekomendacijų parengimas - 3
 Dokumentų parengimas –1
 PPT veiklos mėnesinis planavimas (mėnesinių planų parengimas)
–7
 Klientų bylų abėcėlinio sąrašo vedimas – 1 (nuolat papilomas)
1.2. Su PPT susijusi veiklos (vertinimų, konsultacinių dienų, posėdžių,
pasitarimų, susirinkimų, diskusijų ir kitos veiklos) organizavimas:
 PPT darbuotojų posėdžių organizavimas ir vedimas – 4
 Krizių valdymo komandos posėdžių organizavimas ir
vedimas- 2
 Kompleksinių vertinimų organizavimas – 48 (pagal PPT
veiklos tvarkaraštį)

Pažymėjimai.
Raštai.
Pažymos.
Kiti dokumentai.

PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
PPT specialistų veiklos registras 2011 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos
Kiti dokumentai.
Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
Logopedės A.Lauciuvienės veiklos
registras 2011 m.
2011 m. bendra PPT veiklos ataskaita.
2011 m bendra PPT veiklos programa.
Klientų bylos.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
2011 m. ŠPC renginių planai.
Darbuotojų posėdžių protokolai ir jų
registras.
Krizių valdymo komandos veiklos
dokumentai.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.




2. Užtikrinti PPT veiklos integravimą į
bendrą savivaldybės, šalies švietimo
sistemos veiklą.
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Mobilios grupės veiklos organizavimas – 6
PPT ir SUK bendros veiklos (posėdžių, pasitarimų,
konsultacijų, atvejų aptarimų ir kt.) organizavimas – 2
Konsultacinių dienų organizavimas – 1
PPT darbuotojų metodinių pasitarimų organizavimas - 5



Iš viso: 161
2.1. Dalyvavimas kitų institucijų organizuojamoje veikloje:
 Dalyvavimas SPPC atestacijos komisijos posėdyje – 1
 Dalyvavimas švietimo priežiūros vykdymo komisijos darbe – 2

2.2. PPT atstovavimas kitose institucijose:
 Dalyvavimas PPT vadovų pasitarimuose – 1
 Pasitarimai su Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovais,
specialistais – 1
 Dalyvavimas EPMC akreditacijos pristatyme –1
 Dalyvavimas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų
pasitarimuose – 1
 Ataskaitų, duomenų kitoms Elektrėnų savivaldybės, šalies
institucijoms (švietimo, kultūros ir sporto skyriui, SPPC ir kt.)
parengimas – 4
 Dalyvavimas Vievio sanatorinės mokyklos renginyje – 1
Iš viso: 12
Bendra veiklų suma: 173

PPT veiklos tvarkaraštis 2011 m.
Logopedės A.Lauciuvienės veiklos
registras 2011 m..
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Elektrėnų savivaldybės tarybos, mero,
administracijos direktoriaus
sprendimai, potvarkiai, nutarimai.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo įsakymai,
ŠPC direktoriaus įsakymai ir kitų
institucijų dokumentai (kopijos).
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai

III. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

PPT SSGG
S (stiprybės)

W (silpnybės)

1.PPT yra strategiškai geroje vietoje, pačiame miesto centre.
2. PPT specialistų profesionalumas ir kompetencija.
3. Partneryste ir bendradarbiavimu grindžiami santykiai su socialiniais
partneriais.
4. PPT mobilumas.
5. PPT specialistų kvalifikacijos kėlimas.
6.Geras PPT kolektyvo mikroklimatas.
O (galimybės)

1. Mažas PPT specialistų etatų skaičius.
2. Žmogiškųjų išteklių stoka, norint patenkinti visų besikreipiančiųjų
poreikius.
3. Nepakankamai funkcionali PPT darbuotojų skatinimo sistema.
4. Žemiausi darbo atlygio koeficientai.
T (grėsmės)

39
1. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas arčiausiai gyvenamosios vietos –
paslaugų priartinimas .
2. Patirties įgijimas ir jos sklaida ugdymo įstaigoms ir Elektrėnų bendruomenei.
3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir ryšių plėtojimas.
4. Švietimo paslaugų įvairovė.
5. Saugi ir darbinga aplinka.

1. Vaikų skaičiaus mažėjimas..
2. Nepakankamas PPT finansavimas.
3. Galimybė PPT specialistams rinktis stabilesnį ir geriau apmokamą darbą
mokyklose.
4. Ekonominė krizė.

IV. 2012 METŲ PRIORITETAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, REZULTATAI
PRIORITETAS
Naujų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymąsi, kokybiškas įgyvendinimas.

2012 m. TIKSLAS:
Didinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi veiksmingumą:
 kokybiškai atliekant pedagoginį - psichologinį vertinimą,
 teikiant pedagoginę – psichologinę, metodinę, švietėjišką ir prevencinę pagalbą.
2012 m Prioritetinės veiklos, susijusios su naujų teisės aktų, reglamentuojančių specialiųjų ugdymosi porikių vaikų ugdymąsi, įgyvendinimu:
- Metodinės - konsultacinės dienos ugdymo įstaigose.
- Seminaras ,,Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo naujovės“.
- Pakartotiniai vertinimai.
- PPT pedagoginio psichologinio vertinimo ir logopedinės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos tvarkų aprašai.
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Atsakinga: Asta Lauciuvienė
Uždaviniai
Priemonės
Laikas
(terminai)
I.

1. Įvertinti asmenų raidos

1.1. Kompleksiniai vertinimai.

2012 m.

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
A. Lauciuvienė,

Lėšos
(šaltiniai)
Biudžeto

Rezultatas. Sėkmės Atsiskaitymo forma.
kriterijai.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.
Asmenų, turinčių
Klientų bylos.

ypatumus dėl individualių
mokinio (vaiko) gebėjimų
ir ugdymosi galimybių bei
specialiųjų ugdymosi
poreikių nustatymo.
(PPT, ugdymo įstaigose,
esant ribotam mobilumui –
namuose). Vertinimą grįsti
mokinio (vaiko) gebėjimų 1.2. Kalbėjimo ir kalbos
ir edukacinių galimybių
sutrikimų vertinimai.
išryškinimu bei pagalbos
individualizavimu
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M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė
ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

lėšos.

2012 m.

A. Lauciuvienė.
Ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

1.3.Priešmokyklinės/
mokyklinės brandos
vertinimai.

2011 m.
(gegužėsrugpjūčio
mėn.)

I. Puronienė.
Ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

2011 m. prioritetinė veikla.
1.3. Pakartotiniai vertinimai

2012 m.

2. Tenkinti specialiuosius
mokinių (vaikų) ugdymosi
poreikius, teikiant PPT
specialistų pagalbą.

2.1. PPT specialistų
individualios/grupinės
pratybos/ konsultacijos PPT,
Mobilioje grupėje (pagal
mokyklų poreikį ir PPT
galimybes).

2012 m.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė
A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė.
A.Sasnauskienė
Ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

Biudžeto
lėšos.

3. Stiprinti visų ugdymo
proceso dalyvių

3.1. Kompleksinių vertinimų
išvadų aptarimai su tėvais,

2012 m.

A. Lauciuvienė,
I. Puronienė.

Biudžeto
lėšos.

specialiųjų
ugdymosi poreikių
tenkinimas,
ugdymosi
veiksmingumo
užtikrinimas.

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
PPT specialistų Mobilios
grupės dokumentai.

Asmenų, turinčių,
kalbos ir kitų
komunikacijos
sutrikimų ugdymosi
veiksmingumo
užtikrinimas.
Gabių vaikų
ugdymo
veiksmingumo
užtikrinimas.

Asmenų, turinčių
specialiųjų
ugdymosi poreikių
tenkinimas,
ugdymosi
veiksmingumo
užtikrinimas.
Psichologinių,
asmenybės ir
ugdymosi problemų
sprendimas.
Pagalba šeimoms ir
ugdytojams,

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Klientų bylos.
Metodinis informacinis ir
specialistų konsultavimas:
klientų kortelės.
Mobilios grupės
dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.

partnerystę: padėti
mokykloms ir šeimoms
užtikrinti individualių
asmens ugdymosi poreikių
tenkinimą, atsižvelgiant į
ugdytinio gebėjimus.

4. Teikti pagalbą, įvykus
krizinei situacijai ugdymo
įstaigose.
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Ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

(globėjais), ugdytojais,
specialistais.

3.2. Individualios PPT
specialistų rekomendacijos
(susijusios su kompleksiniu
vertinimu).

2012 m.

4.1. Dalyvavimas mokyklų
krizių valdymo komandų
veikloje (pagal poreikį).

2012 m.

4.2. PPT krizių valdymo
komandos veikla (posėdžiai,
pasitarimai, konsultacijos).

2012 m.

METODINĖ VEIKLA
Atsakinga: Marijona Sajetienė
Uždaviniai
Priemonės

tenkinant
specialiuosius
(individualius)
mokinių (vaikų)
ugdymosi poreikius,
gerinant ugdymosi
veiksmingumą.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė.
Ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).
A. Lauciuvienė,
Biudžeto
M. Sajetienė,
lėšos.
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė.
Ugdymo įstaigos.

PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Klientų bylos.
PPT specialistų Mobilios
grupės dokumentai.

.

Pagalbos teikimas,
įvykus krizinei
situacijai ugdymo
įstaigose.

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Krizių valdymo komandos
dokumentai. Metodinis
informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų
kortelės. Darbuotojų
posėdžių protokolai ir jų
registras. Dokumentai apie
PPT specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt.
2012 m.

Lėšos
(šaltiniai)

Rezultatas.
Sėkmės kriterijai.

Biudžeto

Ugdymo proceso

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.
PPT veiklos tvarkaraštis

II.

1. Teikti (dalintis)

2012 m. prioritetinė veikla.

Laikas
(terminai)
2012 m.

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
A. Lauciuvienė,

metodinę, informacinę
pagalbą šeimai ir
mokyklai asmens raidos
pažinimo, pedagoginių, ir
ugdymosi sunkumų
įveikimo, prevencijos,
specialiųjų (individualių)
ugdymosi poreikių
tenkinimo bei ugdymo
organizavimo klausimais.

1.1. Metodinės – konsultacinės
dienos ugdymo įstaigose

1.2. Mokinių (vaikų), tėvų
2012 m.
(globėjų, rūpintojų),
specialistų, mokytojų bei
mokytojų padėjėjų individualus
/grupinis metodinis,
informacinis konsultavimas.
1.3. Dalyvavimas ugdymo
įstaigų VGK veikloje

2012 m.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė

1.4. Dalyvavimas bendroje
PPT ir mokyklų VGK veikloje.
(bendri posėdžiai, pasitarimai,
konsultacijos).

2012 m.
IV ketvirtis

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
ugdymo įstaigų
VGK

1.4. Dalyvavimas savivaldybės 2012 m.
metodinių būrelių veikloje. (pagal
būrelių
planus)

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė

1.6 Metodinės – edukacinės
išvykos:
- Į Kauno Šilainių poliklinikos
ART

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė

- Kaišiadorių PPT

2. Skleisti ir populiarinti
specialiosios pedagogikos,

sausio –
birželio
mėn.
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M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

2012 m. prioritetinė veikla.
2.1. Seminaro ,,Specialiųjų

2012 m.
birželio
mėn.
2012 m.
gegužės
mėn.
2012 m
kovo mėn

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,

lėšos.

dalyvių
kompetencijų,
ugdant specialiųjų
poreikių asmenis,
įgijimas /plėtimas.
Gerosios patirties
sklaida.

2012 m.
PPT specialitų veiklos
registras 2012 m.
Metodinis informacinis ir
specialistų konsultavimas:
klientų kortelės.
Darbuotojų posėdžių
protokolai ir jų registras.
Dalyvių sąrašai.

Biudžeto,
projektų,

Ugdytojų, tėvų
(globėjų, rūpintojų)

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.

psichologijos naujoves.

3. Kaupti, rengti metodinę
medžiagą ir priemones,
užtikrinančias kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų
vertinimą bei specialiąją
pedagoginę pagalbą.
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I. Puronienė

poreikių vaikų ugdymo
naujovės“ parengimas,
pravedimas.

programų
lėšos.

kompetencijų
tobulinimas.

PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Paskaitų medžiaga 2012 m.
Dokumentai apie PPT
specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt.
2012 m
Metodinis informacinis ir
specialistų konsultavimas:
klientų kortelės.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.

Biudžeto,
projektų,
programų
lėšos.

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
veiksmingumo
didinimas.
Bendruomenės
švietimas.

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
Segtuvas ,,Metodinės
rekomendacijos,
lankstinukai“.
Segtuvas: ,,Metodinė
medžiaga“.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Metodinės literatūros
bibliotekėlė.
www.progresas.lt/pptveikla

Rezultatas.
Sėkmės kriterijai.

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, ŠPC,
SPPC.

2.2.Dalyvavimas PPT
specialistų metodiniuose
pasitarimuose.

2012 m.
(kartą per
mėn.).

2.3. Paskaitos, pranešimai
pedagoginėmis temomis (pagal
poreikį ir galimybes).

2012 m.

2.4. Švietimo konsultantų
veikla (konsultacijos,
paskaitos, pranešimai ir kt.
pagal poreikį).

2012 m.

2.5. Specialiosios pedagogikos
ir specialiosios psichologijos
kursų vedimas (pagal poreikį).
3.1. Metodinės medžiagos,
priemonių rengimas, kaupimas,
pristatymas aprobavimas ir kt.
(pagal poreikį ir galimybes).

2012 m.

2012 m.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
ŠPC, SPPC.

3.2. Metodinės literatūros
kaupimas ir sisteminimas.

2012 m.

M. Sajetienė,
A. Sasnauskienė,
ugdymo įstaigos,
tėvai (globėjai,
rūpintojai).

ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA. PREVENCINIS DARBAS
Atsakingos: Ingrida Puronienė( švietėjiška veikla), Aliona Sasnauskienė (prevencinis darbas).
Uždaviniai:
Priemonės
Laikas
Atsakingi
Lėšos
(terminai)
vykdytojai ir
(šaltiniai)
partneriai
III.
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A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė
ŠPC, SPPC,
LPPTVA, UPC,
ŠMM.

1. Dalyvauti įgyvendinant
prevencines programas ir
projektus, padedančius
veiksmingiau ugdyti
specialiųjų ugdymosi
poreikių, psichologinių ir
asmenybės problemų
turinčius asmenis.

1.1. Dalyvavimas (dalyvio,
2012 m.
partnerio teisėmis) socialinių
partnerių vykdomuose
projektuose, programose (pagal
galimybes ir poreikius).

2. Užtikrinti specialiojo
ugdymo kaip bendrojo
ugdymo sudedamosios
dalies sklaidą.

2.1.Straipsnių specialiosios
pedagogikos ir psichologijos
temomis parengimas.

2012 m.
IV ketvirtis

2.2.Paskaitų, pranešimų
skaitymas (pagal poreikį ir
galimybes).

2012 m.

2.3.Dalyvavimas ugdymo
įstaigų ir socialinių partnerių
veikloje (pasitarimai,
posėdžiai, konsultacijos,
metodinės dienos ir kt.) (pagal
poreikį ir galimybes).

2012 m.

2.4. Informacijos talpinimas
internetinėje ŠPC svetainėje.
3. 1. Dalyvavimas Elektrėnų
savivaldybės vaiko gerovės
komisijos veikloje.

2012 m.

I.Puronienė,

2012 m.

A. Lauciuvienė,
I.Puronienė
Elektrėnų
savivaldybės
vaiko gerovės
komisija.

3. Dalyvauti vykdant
vaiko vidutinės ir
minimalios priežiūros
priemones.

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
ŠPC, SPPC,
ŠMM, Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigos,
kiti socialiniai
partneriai,
visuomenė,
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius.

Biudžeto,
projektų,
programų
lėšos.

Biudžeto,
projektų,
programų
lėšos.

Biudžeto
lėšos.

Ugdymosi sunkumų
prevencija. Pagalba
asmenims,
turintiems
specialiųjų
ugdymosi poreikių
ir/ar psichologinių
ir asmenybės
problemų.
Specialiųjų poreikių
asmenų ugdymosi
kokybės
veiksmingumo
didinimas vykdant
visuomenės
švietimą.

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Dokumentai apie PPT
specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt.
2012 m.
PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Dokumentai apie PPT
specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt.
2012 m.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.
Elektrėnų savivaldybės
savaitraščiai.
www.progresas.lt/pptveikla

Vykdyti vaiko
minimalios ir
vidutinės priežiūros
įstatymo
įgyvendinimą,
rekomenduojant
pedagogines ir
psichologines
priemones.

PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Elektrėnų savivaldybės
tarybos, mero sprendimai,
potvarkiai, nutarimai,
Elektrėnų savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
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vedėjo įsakymai ir ŠPC
direktoriaus įsakymai
(kopijos).
Dokumentai apie PPT
specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą SUK ir kt.
2012 m.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.
IV.

TIRIAMASIS, ANALITINIS DARBAS
Atsakinga: Asta Lauciuvienė
Uždaviniai:
Priemonės

1. Kaupti, analizuoti ir
vertinti informaciją apie
PPT aptarnaujamoje
teritorijoje gyvenančius
specialiųjų ugdymosi
poreikių, psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi
problemų turinčius
asmenis, jų problemas,
ugdymo organizavimą,
aplinkos pritaikymą bei
specialiosios pedagoginės
psichologinės pagalbos
teikimo veiksmingumą.

Laikas
(terminai)

1.1. ,,Mokinių (vaikų), turinčių
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
sąrašų“ sudarymas (darbas
mobilioje grupėje).

2012 m.
rugsėjo
mėn.

1.2. Ugdymo įstaigų pateiktų
,,Mokinių (vaikų), turinčių
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
sąrašų“ suderinimas, kaupimas.

2012 m.
rugsėjo
mėn.

1.2. Ugdymo įstaigų pateiktų
specialiųjų poreikių mokinių
sąrašų suderinimas, kaupimas.

2012 m.
rugsėjo
mėn.

1.3. Specialiųjų poreikių
mokinių (vaikų) ugdymo
situacijos analizės Elektrėnų
savivaldybėje 2012-2013 m.m.
parengimas.

2012 m.
rugsėjo –
lapkričio

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
A. Lauciuvienė,
M. Sajeteinė,
I.Puronienė
A. Sasnauskienė,
ugdymo įstaigos,
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius.

Lėšos
(šaltiniai)

Rezultatas.
Sėkmės kriterijai.

Biudžeto
lėšos.

Informacijos
kaupimas,
vertinimas,
apibendrinimas,
analizavimas.

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.
PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
Segtuvas: ,,Specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių
(vaikų) sąrašai“
Segtuvas: ,,Tarnybos
parengtos analizės,
duomenų apibendrinimas
2012 m.“.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
www.progresas.lt/pptveikla
Kiti dokumentai.
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2. Vykdyti psichologinių
metodikų adaptavimą,
standartizavimą

2.1. Dalyvavimas SPPC
inicijuojamuose tyrimuose bei
naujų psichologinio vertinimo
metodikų standartizavime.

mėn.
2012 m.
(pagal
poreikį)

I.Puronienė
SPPC, ŠMM

Biudžeto,
programų
(projektų)
lėšos.

Psichologinio
vertinimo
gerinimas,
psichologinės
pagalbos
veiksmingumo
didinimas.

Elektrėnų savivaldybės
tarybos, mero,
administracijos direktoriaus
sprendimai, potvarkiai,
nutarimai. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo įsakymai,
ŠPC direktoriaus įsakymai
ir kitų institucijų
dokumentai (kopijos.)
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, ugdymo
įstaigos, ŠPC.

Lėšos
(šaltiniai)

A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, ugdymo

Biudžeto
lėšos.

Rezultatas. Sėkmės Atsiskaitymo forma.
kriterijai.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.
PPT veiklos
PPT specialistų veiklos
sklandumo
registras 2012 m.
užtikrinimas.
2012 m. veiklos ataskaita.
2012 m. veiklos programa.
Klientų bylos.
Mobilios grupės
dokumentai.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.
PPT veiklos
PPT veiklos tvarkaraštis
sklandumo ir
2012 m.
bendradarbiavimo
PPT specialistų veiklos
su kitomis
registras 2012 m.
institucijomis
2012 m. ŠPC renginių
užtikrinimas.
planai.
Darbuotojų posėdžių
protokolai ir jų registras.

V. ORGANIZACINIS DARBAS
Atsakinga: Asta Lauciuvienė
Uždaviniai:

Priemonės

Laikas
(terminai)

1. Vykdyti pareigybės
aprašymuose ir PPT
nuostatuose numatytas
funkcijas ir darbus,
susijusius su PPT veikla.

1.1. Dokumentacijos susijusios
su PPT veikla vedimas.
2012 m. prioritetinė veikla.
PPT logopedinės, specialiosios
pedagoginės, psichologinės
pagalbos teikimo tvarkų
aprašai.

2012 m.

2. Dalyvauti PPT
komandos veikloje.

2.1. Dalyvavimas PPT
2012 m.
vykdomoje veikloje,
renginiuose (posėdžiai,
pasitarimai, susirinkimai ir kt.).

2012 m.
I pusmetis

Biudžeto
lėšos.
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įstaigos, ŠPC.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Atsakingi: asmeniškai kiekvienas PPT specialistas.
Uždaviniai
Priemonės

1. Tobulinti profesinius
įgūdžius, įgyti naujų
kompetencijų, siekiant
kvalifikuotai atlikti savo
darbą.

2012-01-05
Elektrėnai
Direktorė
Direktorės pavaduotoja
PPT veiklai organizuoti

1.1. Dalyvavimas kvalifikacijos
kėlimo veikloje: seminarai,
edukacinės programos,
konferencijos ir kiti metodiniai
renginiai.

Laikas
(terminai)
2012 m.

Atsakingi
vykdytojai ir
partneriai
A. Lauciuvienė,
M. Sajetienė,
I. Puronienė,
A. Sasnauskienė,
A.Januškevičienė,
ŠPC, SPPC, UPC,
ŠMM.

Krizių valdymo komandos
veiklos dokumentai.
Dokumentai apie PPT
specialistų skaitytas
paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt.
2012 m.
Gautų ir siunčiamų raštų
kopijos.
Kiti dokumentai.
Lėšos
(šaltiniai)

Rezultatas.
Sėkmės kriterijai.

Biudžeto
lėšos.
Programų
lėšos.

Praktinių ir teorinių
žinių gilinimas,
naujų kompetencijų
įgijimas.

__________

Vida Mikalajūnienė

__________

Asta Lauciuvienė

Atsiskaitymo forma.
Nuoroda į šaltinį,
kuriame bus informacija.
PPT veiklos tvarkaraštis
2012 m.
PPT specialistų veiklos
registras 2012 m.
Pažymėjimai.
Raštai.
Pažymos.
Kiti dokumentai.

