ZARASŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
GINTARĖS LAURIKĖNIENĖS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-30
Nr. V-2
Zarasai

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Atsižvelgiant į Zarasų rajono savivaldybės strateginio plano tikslus, iškelti ir vykdyti šie
pagrindiniai 2018 m. Zarasų švietimo pagalbos tarnybos metinio veiklos plano tikslai ir
uždaviniai:
1.Strateginis tikslas. Gerinti švietimo kokybę
Uždaviniai:
1. 1.Sudaryti sąlygas švietimo ir kitiems darbuotojams, rajono bendruomenės nariams, plėtoti
įvairias kompetencijas siekiant užtikrinti ugdymo bei gyvenimo kokybę - galimybę mokytis visą
gyvenimą.
1.2. Užtikrinti švietimo ir kitų darbuotojų, rajono bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo
galimybes, gerinti paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
1.3.Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms.
2. Strateginis tikslas: Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi
problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant
reikalingą konsultacinę, ekspertinę, informacinę pagalbą vaikams, tėvams, mokytojams bei
mokykloms.
Uždaviniai:
2.1 Sudaryti galimybes, kaip galima anksčiau pastebėti ir nustatyti vaiko pedagogines ir
psichologines problemas, laiku suteikti pagalbą vaikams, turintiems adaptacijos, integracijos
visuomenėje, profesijos pasirinkimo problemų, vystymosi sutrikimų ir negalių, mokymosi
sunkumų.
2.2.Nustačius problemas, teikti savalaikę, kompetentingą pagalbą vaikams, tėvams, mokytojams
ir kitiems specialistams sprendžiant vaiko ugdymo problemas, iškylančias šeimoje, ugdymo
įstaigoje, visuomenėje.
3. Strateginis tikslas. Tenkinti vaikų ir jaunimo lavinimosi, saviraiškos bei gebėjimų ugdymo
poreikius,
Uždaviniai: Sudaryti galimybes moksleiviams dalyvauti rajoninėse ir respublikinėse
olimpiadose, konkursuose, kituose saviraišką skatinančiuose renginiuose.
Organizuoti rajoninių olimpiadų nugalėtų nuvežimą į regioninius ir respublikinius etapus.
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II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo
(toliau –
rodikliai (kuriais
užduotys)
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.
2.
3.
1.1. 1. Racionaliai Įgyvendinti
Įgyvendinti Lietuvos
valdant
Lietuvos
Respublikos valstybės
žmogiškuosius ir Respublikos
ir savivaldybių įstaigų
materialinius
valstybės ir
darbuotojų darbo
išteklius užtikrinti savivaldybių
apmokėjimo įstatymo 5
kokybišką Zarasų įstaigų darbuotojų
straipsnio nuostatas
švietimo pagalbos darbo apmokėjimo
tarnybos veiklą
įstatymo 5
straipsnio nuostatas
Laiku ir tinkamai
Laiku ir tinkamai
suteikti švietimo,
suteikti švietimo,
pedagoginę,
pedagoginę,
psichologinę,
psichologinę,
specialiąją pagalbą specialiąją pagalbą
mokiniams,
mokiniams,
mokytojams,
mokytojams, švietimo
švietimo pagalbos
pagalbos specialistams,
specialistams,
tėvams, įvairių
tėvams, įvairių
socialinių grupių
socialinių grupių
atstovams.
atstovams.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

4.
Vadovaujantis
reglamentuojančiais teises
aktais, Tarnyboje vykdomas
darbuotojų etatinio darbo
užmokesčio modelis,
parengti darbuotojų
pareigybių aprašymai,
papildyta Tarnybos darbo
apmokėjimo sistema.
PPT specialistų atlikti
kompleksiniai spec. poreikių
vaikų vertinimai –109.
Parengta rekomendacijų
mokytojams ir tėvams –109.
Konsultuoto vaikų:156
Konsultacijų skaičius: 476.
Konsultuota suaugusiųjų:
273.
Konsultacijų skaičius: 517.
Dalyvauta savivaldybės
Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose : 13.
Dalyvauta atvejo vadybos
posėdžiuose : 15.
Dalyvauta savižudybės
rizikos įvertinimo atvejuose:
16.
Vykdyta mokinių rajoninio
etapo konkursų ir olimpiadų
27.
Dalyvavo mokinių: 627.
Nuvežta mokinių į
regioninius ir respublikinius
etapus: 15.
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Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

1.

2.Plėtoti
projektinę
veiklą

Siektini rezultatai

2.
Organizuoti
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimą.

Inicijuoti ir/ ar
organizuoti
projektų paraiškų
parengimą ir/ar
įgyvendinimą
(pareiškėjo arba
partnerio
pozicijoje)

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
3.
Kvalifikaciją kėlė ne
mažiau kaip 60 proc.
visų darbuotojų (ne
mažiau kaip 6 ak. val.
vienam kvalifikaciją
kėlusiam darbuotojui)
Iki liepos 1 d.
įgyvendintas projektas
„Bendruomenių
gebėjimų stiprinimas
savižudybių prevencijos
srityse“

Iki liepos 1 d.
pasirašyta sutartis dėl
projekto „Globos ir
įvaikinimo sistemos
tobulinimas 2018 m.
Zarasų rajono
savivaldybėje“
vykdymo. Projektas
įvykdytas iki gruodžio
31 d .

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

4.
89 procentai Tarnybos
darbuotojų per metus
tobulino kvalifikaciją.
(Nemažiau 55 valandos
vienam darbuotojui).
Įgyvendintas projektas
„Bendruomenių gebėjimų
stiprinimas savižudybių
prevencijos srityse“
(Pareiškėjai).
Renginių skaičius: 11.
Mokymų skaičius: 11.
Mokymų dalyvių skaičius:
180.
Konsultuota: 40 dalyvių.
Įsisavinta: 18975 Eurų.
2018-04-27
pasirašyta
Sutartis su valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba
prie
Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
Nr.
SP-3
„Papildomas susitarimas dėl
globėjų ir įtėvių paieškos,
rengimo,
atrankos,
konsultavimo ir pagalbos
teikimo valstybės biudžeto
lėšomis“.
Projektas „Globos ir
įvaikinimo sistemos
tobulinimas 2018 m. Zarasų
rajono savivaldybėje“
įvykdytas.
Psichologo konsultacijos: 64
val, 9 dalyviai.
Savipagalbos grupės
užsiėmimai: 24 val, 9
dalyviai.
Dienos stovykla
globojamiems vaikams: 5
dienos, 15 vaikų.
Įsisavinta 3862 Eurų.
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Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini rezultatai

1.

2.

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
3.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

4.
Kaip tikslinė grupė
dalyvavom projekte
„Suaugusiųjų neformaliojo
švietimo ir tęstinio
mokymosi planavimo
mokymai“ pagal projekto
„Suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“ veiklas.
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-010002.
Vyko 2 mokymai po16 val.
Dalyvavo: 12 dalyvių.

Partneriai projekte „Sveikos
gyvensenos mokymai“ pagal
projekto „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir
pagrindines kompetencijas“
veiklas.
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-010002.
Vyko 3 mokymai po 3 val.
Dalyvavo: 40 dalyvių.
3. Plėsti
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais

Plėsti
bendradarbiavimo
tinklą tarp Zarasų
švietimo pagalbos
tarnybos ir įvairių
įstaigų ir
organizacijų

Iki rugpjūčio 1 d.
pasirašytos 6
bendradarbiavimo
sutartys

Pasirašytos 7
bendradarbiavimo sutartys su
rajono švietimo įstaigomis, 3
sutartys su visuomeninėmis
organizacijomis.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Iki Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metais LR Švietimo ir mokslo ministerija
nustatytos datos pateiktas projektas dėl neskelbė šių projektų konkurso.
suaugusių neformalaus švietimo programos
vykdymo.
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III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Labai gerai ☐
Gerai 
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

__________ Gintarė Laurikėnienė 2019-01-29

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Įgyvendintos Tarnybos veiklos plano priemonės,
visos užduotys įvykdytos, laiku parengtos ataskaitos, įsivertinimo išvados aptartos su Tarnybos
darbuotojais. Siūlome direktorės veiklą 2018 m. įvertinti labai gerai.
Darbuotojų patikėtinis__

Nadiežda Matušova

__________

(švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

________
(data),

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: gerai. Tarnybos direktorė iš esmės įvykdė užduotis pagal
sutartus vertinimo rodiklius

__Savivaldybės meras__
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_Nikolajus Gusevas_
(vardas ir pavardė)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ________gerai______________.

_2019-03-07
(data)
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ZARASŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORĖS GINTARĖS
LAURINKĖNIENĖS 2019 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

2019 m. sausio 25 d. Nr. (10.21)17-30
Zarasai

Užduotys
1. Racionaliai valdant
žmogiškuosius ir
materialinius išteklius
užtikrinti kokybišką
Zarasų švietimo
pagalbos tarnybos
veiklą

Siektini rezultatai
Tarnybos veiklą
reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų
įgyvendinimas.

Laiku ir tinkamai suteikti
švietimo, pedagoginę,
psichologinę, specialiąją
pagalbą mokiniams,
mokytojams, švietimo
pagalbos specialistams,
tėvams, įvairių socialinių
grupių atstovams.

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Parengtas Tarnybos 2019 m.
veiklos planas;
Atnaujinta arba naujai
parengta 4 tvarkos aprašai,
reglamentuojantys Tarnybos veiklą.
Iki sausio 10 d. parengta metinė tarnybos
ir direktoriaus veiklos ataskaitos.
Įvykdyta 60 kvalifikacijos tobulinimo ir
švietimo renginių, vadovaujantis
respublikos švietimo politiką
formuojančiais dokumentais bei
atsižvelgiant į ugdymo įstaigų, kitų
socialinių grupių poreikius.
Ištirta ir įvertinta 70 specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių, parengtos
ugdymo rekomendacijos.
Organizuotos ir vykdytos 25 rajoninio
etapo mokinių dalykinės olimpiados,
nugalėtojai nuvežti į zoninius ir šalies
etapus.

Organizuoti darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą.
2. Užtikrinti
mokymosi visą
gyvenimą plėtros
veiksmų plano
įgyvendinimą.
3 . Stebėti ir užtikrinti
įstaigos veiklos
(paslaugų) kokybę.

Įgyvendinti bendrųjų
kompetencijų ugdymo
programas
suaugusiesiems.
Atlikti įstaigos
išorinį vertinimą.

Kvalifikaciją kėlė ne mažiau kaip 60
proc. visų darbuotojų (ne mažiau kaip 6
ak. val. vienam kvalifikaciją kėlusiam
darbuotojui).
Organizuota ir vykdyta 15 suaugusiųjų
švietimo renginių.

veiklos Įvykdytas metinis tarnybos veiklos
įsivertinimas. Įstaiga akredituota 3
metams.
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Rengti ir dalyvauti
įvairiuose projektuose

Parengta ir įgyvendinta ne mažiau kaip 2
projektai prevencijos ar kitos
programos, padedančias veiksmingiau
ugdyti įvairių ugdymosi problemų
turinčius asmenis.
Dalyvauta kūrybinės komandos
projekto „Lyderių klaikas 3“ veikloje.
Dalyvauta Zarasų švietimo paslaugų
chartijos projekto veikloje.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Renginių skaičius gali mažėti dėl tikslinių grupių dalyvių skaičiaus mažėjimo, dėl lektorių
paslaugų kainų kilimo.
10.2. Žmoniškieji faktoriai (nedarbingumas).
Zarasų rajono savivaldybės meras
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

Nikolajus Gusevas
(vardas ir pavardė)

2019-01-25
(data)

Susipažinau.
__Direktorė__________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_Gintarė Laurikėnienė
(vardas ir pavardė)

2019-01-25
(data)

