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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO GWENDINIMAS

(rrumpai aptariamos svietimo t."'il;ilXf?ffiiitr1;;f,1;,tfiil::lffi",iros prano igvvendinimo krvptvs ir

Svietimo pagalbos tarnybos 2017-2019 m. strateginio plano prioritetai: 1. Kokybi5kos
paslaugos. 2. Kompleksines pagalbos ikimokyklinio ugdyrno istaigoms teikimas. 3. [galinandios
lyderystes ir vadybos inicijavimas. Kasmet sistemingai juos iglvendiname, praplesdami metinio
veiklos plano uZdavinius. 2019 metai buvo skirti kokybi5koms paslaugoms vaikui, mokyojui,
Seimai.

Pedagoginio psichologinio skyriaus prioritetai: kompleksines pagalbos ikimokyklinio
ugdymo istaigoms teikimas ir smurto, patydiq, saviZudybiq prevencijai igyvendinti.

Kompleksines pagalbos programa ,,Spalvota vaikyste" buvo vykdyta Pumpenq
gimnazijoje. 17 prie5mokyklinio, ikimokyklinio amZiaus vaikq gavo psichologo ir socialinio
pedagogo pagalb4, 12 pedagogq i5klause paskaitq cikl4. Buvo suteiktos ir individualios
konsultacijos. SaviZudybiq prevencijos linkme buvo dirbama skaitant paskaitas ir diskutuojant
rajono bendruomenese (Rinkunq, Pumpenq), taip pat suteikiant informacij4 pedagogams ir
tevams susirinkimq metu. I5 viso apie 70 dalyviq turejo galimybg i5klausyti paskait4 ,,Kaip
atpaiifii Zmogq, galvojanti apie saviZudybg ir kaip i5glwenti netekti'., buvo dalinami
lankstinukai. Pletojant prevencing, edukacing, Svieteji5k4 veikl4, suorganizuotos 33 skirtingos
veiklos, kuriose dalyvavo 738 vaikai / mokiniai. Kaip ir kasmet, vienas i5 svarbiausiq darbq buvo
mokiniq(vaikq) specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimas.2019 metais buvo ivertinti242 vaikai,
paskirtos jiems ugdymo programos, teiktos rekomendacijos pedagogams, nustatytas Svietimo
pagalbos poreikis. Daugiau atlikta pirminiq vertinimq, nes buvo orientuotasi i ikimokyklinio
amZiaus vaikq specialiqjq ugdymo(si) poreikiq nustatym4, pagalbq skyrim4.

Suaugusiqjq Svietimo sklriaus tikslas 2019 m. buvo ugdymo kokybes gerinimas stiprinant
mokyojq profesionalum4. UZdavinys kryptingas ir tikslingas mokytojq profesinis
augi(ni)mas(is) ne tik atliepiant mokytojq kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, bet ir
atsiZvelgiant i problemines ugdymo sritis rajono mokyklose, i mokiniq pasiekimq ir paZangos
rezultatus, nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. 20t9 metais parengta 70
kvalifikacijos tobulinimo programq, i5 jr+ Se5ios 18 ir daugiau akademiniq valandq. Mo$tojq
profesinis augi(ni)mas(is) buvo orientuotas i dalykiniq kompetencijq tobulinim4, ypatingq
poreikiq turindiq vaikq/mokiniq ugdymo problematik4, socialiniq emociniq kompetencijq
ugdym4 lavinant mokyojq, mokiniq ir tevq emocini intelekt4, fizini vaikry'mokiniq ugdym4
gerinant jq sveikat4, kolegialq bendradarbiavim4 mokiniq asmeninds ugties sekmei, savivaldaus
mokymosi kompetencijq ugdymui. Siq sridiq stiprinimui buvo parengti 6 lokaliniai projektai.

Organizuoti 134 renginiai pedagoginiams darbuotojams. I5 jq 78 kvalifikacijos tobulinimo
renginiai (seminarai, paskaitos, kursai, konferencijos ir kt.), 56 metodiniq bDreliq uZsiemimai,
juose dalyvavo 2560 pedagoginiq darbuotojq. Parengtos ir igyvendintos 5 programos biudZetiniq
istaigq specialistams, jose dalyvavo 190 dalyviq. Zadeikiq Bernardo BrazdLiomo edukaciniame
centre pavasari, vasar4 ir rudeni lvyko 14 renginiq (storyklos, paskaitos, kurybines dirbtuves ir
kt.), dalyvavo 540 dalyviq. fvykdl'tos 27 rajornnio etapo olimpiados, konkursai, dalyvavo 739
mokiniai.

Manydiau, tiek strateginio plano, tiek veiklos plano igyvendinimas vyksta kryptingai.
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II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra€jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rentltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdl'tos)

1. 1. UZtikrinti
efektyvi4
Pasvalio rajono
savivaldybes
Svietimo
pagalbos
tarnybos veikl4.

Pasvalio rajono
savivaldybes
Svietimo
pagalbos
tarnybos veikl4
reglamentuojant
ys dokumentai
atitinka
galiojandius
teises aktq
reikalavimus.

Iki vasario 11 d.
parengti Pasvalio
rajono
savivaldybes
Svietimo pagalbos
tarnybos 2019 m.
veiklos plan4;
Iki rugsejo 2 d.
atnaujinti arba
naujai parengfi2
tvarkos apra5ai,
reglamentuojantys
istaigos veikl4.

Pasvalio raj ono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnybos
2019 m. veiklos planas
patvirtintas 2019 m. sausio 23
d. isakymuNr. DV-16.
Iki 2019 m. rugsejo 2 d.
Parengti 3 nauji tvarkos
apra5ai:
1. Duomenq subjektq teisiq
igyvendinimo taisykles 20 1 9-
02-26 Nr. DV-40;
2. Pasvalio rajono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnybos
kvalifi kacij os tobulinimo
programq rengimo, vertinimo ir
igyvendinimo tvarka 2019-07 -
08 Nr. DY-76;
3. Kompiuteriq naudojimosi
taisykles 2019-08-26 Nr. DV-
77.
Atnaujinti 6:
1. Finansq kontroles taisykles
2019-02-04 Nr. DV-25;
2. Kvalifikacij os tobulinimo
renginiq organizavimo tvarka
2019-03-08;
3. Pasvalio rajono savivaldybes
mokyojq, Svietimo pagalb4
teikiandiq specialistq ir
mokyklq bibliotekininkq
veiklos tvarkos apra5as 2019-
04-01;
4. Mokinio specialiqjq
ugdymosi poreikiq (iSskyrus
atsirandandius del i5skirtiniq
gabumq) pedagoginiu,
psichologiniu, medicininiu ir
socialiniu pedagoginiu
aspektais ivertinimo ir
specialiojo ugdymosi skyrimo
bei pagalbos namuose teikimo
tvarkos apra5as 2019-06-25 Nr.



DV-73;
5. Pasvalio rajono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnybos
paramos le5q gavimo ir
naudoj imo tvarka 2019 -06-25,
DY-74;
6. Pasvalio rajono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnybos
apskaitos politika 2019 -06-26,
DV-75:

1.2. Orgarrizuoti
pedagoginiq
psichologiniq
ivertinimq
vykdyme.

Tenkinti
pedagoginiq
psichologiniq
ivertinimq
poreiki.

- fvertinti 95 proc.
besikreipiandiqjq
asmenq;

- Parengti 95 proc.
besikreipiandiqjq
pedagoginiam
psichologiniam
vertinimui
pazymq.

{vertinti 2 42 b esil<r eipi anty s
asmenys. Atlikta 140 pirminiq
vertinimq, 102 pakartotiniai
vertinimai. Tai atitinka 100
proc. visq besikreipiandi.+i,+.
Visiems (100 proc.) parengtos
pedagoginio psichologinio
vertinimo paZymos. Su
vertinimo rezultatais
supaZindinti visi
besikreipiantys tevai (globej ai,
rdpintoj ai), pedagogai,
pagalbos mokiniui specialistai.

1. 3. Uztikrinti
psichologines,
socialines
pedagogines,
Svietimo
informacines ir
specialiosios
pagalbos
teikim4
vaikams.

KokybiSkos ir
savalaikes
psichologines,
socialines
pedagogines,
Svietimo
informacines ir
specialiosios
pagalbos
teikimas
vaikams

Pagalb4 gavo 90
proc.
besikreipiandiqjq
vaikq.

Psichologines pagalbos kreipesi
ir j4 gavo 58 vaikai (275
konsultacij q). Specialioj o
pedagogo pagalbos kreipesi ir
j4 gavo 9 vaikai (ivyko 86
korekciniai uZsiemimai).
Logopedo pagalbos kreipesi ir
j4 gavo 7 vaikai (ivyko 63
korekciniai uZsiemimai).
Socialinio pedagogo pagalbos
kreipesi ir gavo 1 vaikas
(i.ryko 11 individualiq
uZsiemimq). Socialinis
pedagogas organizavo 10
prevenciniq, edukaciniq
uZsiemimrtr. Juose dalyvavo 298
vaikai. Del psichologq
tr[kumo, pagalb4 gavo 90 proc.
besikreipiandiqi q vaikq. Kiti
buvo nukreipti pagalbos kitur.

1.4. Dalyvauti
,,Lyderiq laikas
3" pokydiq
projekto
igyvendinime.

Istaigos
bendruomene
aktyviai
dalyvaus
pokydiq
projekto
veiklose.

10 proc. istaigos
pedagoginio
personalo dalyvaus
projekto veiklose.

Proj ekto veiklose dalyv auja 2
istaigos darbuotojai. Tai sudaro
20 proc. istaigos pedagoginio
personalo.
Tarnybos direktore yra projekto
,,Lyderiq laikas3 " kUrybines
komandos nare pagal
administracii o s direktoriaus



2019 m. sausio 3l d. isakym4
Nr. DV-62;
Direktore dalyvavo 20
susitikimq. Tarnybos direktore
2019 m. kovo - birZelio men.
studijavo ir baige
Neformaliosios pro gramos
modulf ,,Svietimo lyderystes
samprata" (paZymejimo Nr.
LL3 -19 I I 5660). Tarnybo s
socialine pedagoge Zivite
VaidZitniend2}l9 m. kovo -
birZelio men. studijavo ir baige
Neformaliosios pro gramos
moduli,,Svietimo lyderystes
samprata". Ziv ite VaidZiuniene
spalio men. pradejo studijuoti
antr4 Neformaliosios
programos moduli,,Lyderio
santykiai su kitais".

2. UZduotys, neirykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (iei tokig buvo)
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.r

3. Uiduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet fykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Sekmingas VSf Veikliq mamq klubo Pasvalio
filialo ir Tarnybos bendradarbiavimas
igyvendinant Erasmus* programos jaunimo
mainq proj ekt4,,Confronting cyberbulling".
Klubas buvo - projekto koordinatorius,
Tarnyba - asociiuotas partneris.

Praplestas akiratis kaip vykdyti Erasmus*
proj ektus. Tiesiogine nauda specialistams
vykdant patydiq prevencij4, ypad patydias
internetineje erdveje. Projektas vyko 2019
m. birZelio - spalio men.

Tarnybos veiklos i5orinis vertinimas. Jis vyko
2019 m. rugsejo 10 d. Trijq ekspertq grupe
vertino Suaugusiqjq Svietimo skyriaus veiklos
isivertinimo dokumentus ir veiklos sritis.

Pateiktos ekspertq grupes rekomendacij os
del Tarnybos akreditacijos. 5 metams
akredituota Pasvalio raj ono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnyba pagal SUtrrtSIrrt
isakyma 2019 m. gruodZio 4 d. Nr. V-1442

Nuo 2019 m. lapkridio 19 d. Tamybos direktore
yra Pagalbos mokiniui specialistrl (iSskyrus
psichologus) ate stacij os komisij o s pirmininke
(prie Nacionalines Svietimo agentfiros).

Tarnybos direktores kompetencij a ir
teigiamas ivertinimas, skiriant i atsakingas
pareigas, galimybe i5mokti bei pagalba
pasiruo5ti atestacijai kitiems pagalbos
mokiniui specialistams.
Stttlrtslrt 2019-11-19 d. isakvmas Nr. V-
1355.

4. Pakoreguotos pra6jusig metq veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatu
ir jq rodikliai
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III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatg vykdant uZduotis isivertinimas

6. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

6.1. Norediau toliau plesti Zinias apie asmens duomenq apsaug4.

62^Gtttntt samprat4 apte tyftt

UZduodiq lvykdymo apra5ymas PaZymimas
atitinkamas laneelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai eerai E

5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai n

5.4. UZduotys nelrykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Nepatenkinamai

n

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Tarnybos taryba ivertino Tarnybos direktores
Andromedos BarSauskienes 2019 m. veiklos ataskait4, pritaria direktores isivertinimui - labai gerai,
nes direktore ivykde uZduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai buvo vir5yti. Siuloma ataskaitq
vertinti labai gerai.
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IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatu

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdltos)

1. UZtikrinti efektlvi4 Pasvalio
raj ono savivaldybes Svietimo
pagalbos tarnybos veikl4.

Pasvalio rajono
savivaldybes Svietimo
pagalbos tarnybos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aktq
reikalavimus.

- Iki 2020 m. vasario 3 d.
parengti Pasvalio rajono
savivaldybes Svietimo
pagalbos tarnybos 2020 m.
veiklos planq;

- Iki 2020 m. vasario 3 d.
parengti strategini Pasvalio
rajono savivaldybes
Svietimo pagalbos tarnybos
2020-2022 m. plan4;

- Iki rugsejo 2 d. atnaujinti
arba naujai parengli2
tvarkos apraSai,
re glamentuoj antys i staigo s
veikla.

2. Or ganizuoti pedago giniq
psichologiniq ivertinimq
vykdym4.

Tenkinti pedagoginiq
psichologiniq ivertinimq
poreiki.

- fvertinti 100 proc.
besikreipiandiqj q asmenq;

- Parengti 100 proc.
besikreipiandiqjq
pedagoginiam
psichologiniam vertinimui
paZvmu.

3. UZtikrinti psichologines,
socialines pedagogines, Svietimo
informacines ir specialiosios
pagalbos teikim4 tevams,
globej ams, pedagogams,
specialistams, kitiems
suaususiesiems asmenims.

Kokybi5kos ir savalaikes
psichologines, socialines
pedagogines, Svietimo
informacines ir
specialiosios pagalbos
teikimas tevams,
globej ams, pedagogams,
specialistams, kitiems
suaugusiesiems
asmenims.

Pagalb4 gavo 90 proc.
besikreipiandiqiq.

4. Dalyvauti "Lyderiu laikas 3"
pokydiq projekto igyvendinime

fstaiga sistemingai
organizuos projekto
,,Lyderiq laikas 3"
dalyviq gerosios patirties
sklaid4.

Kiekvien4 ketvirti
organizuojami daugiau nei 3
,,Lyderiq laiko 3" projekto
mokyklq kUrybiniq komandq
dalyviq,,Gerosios patirties"
sklaidos rensiniai.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo istai vadolrr
10.1. ZmosiSkieii faktoriai (darbuotoiu kaita. laikinas nedarbinsumas ir kt.



I 0.2. Teises aktu kaita n iu nebuvimas.
10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti arba i5vengti, nei
kuriomis priemonemis pa5alinti\ arba Nepakankamas finansavimas.

v


