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Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba veiklą vykdo vadovaudamasi 2021-2023 m. strateginio 

ir 2021 m. veiklos plano tikslais. 2021 m. Tarnybos metinės veiklos programos tikslai:  

1 tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo 

problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius. 

Įgyvendinant pirmąjį tikslą Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, 

logopedas, socialinis pedagogas, gydytojas neurologas) atliko 161 (2020 m. – 125) rajono ugdymo 

įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginius psichologinius specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimus. Iš jų:  131 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus, 10 išvadų tikslinimus Pažymoje 

dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo, 17 pažymų dėl PUPP ar brandos 

egzaminų pritaikymo paruošimo ir atliko 3 brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą įvertinimus.  

Tarnybos specialistai suteikė 911 (2020 m. – 1001) pedagoginių psichologinių konsultacijų. 

Iš jų: 119 pedagogams, 199 švietimo pagalbos specialistams, 65 švietimo įstaigų vadovams, 392 

tėvams/globėjams/rūpintojams, 68 vaikams/mokiniams ir 68 įvairioms institucijoms.  

110 klientų suteiktos 233 (2020 m. – 137 klientams suteikta 267) psichologinės pagalbos 

konsultacijos. Iš jų: 64 tėvams/globėjams/rūpintojams, 12 pedagogams, 157 vaikams/mokiniams.  

Vykdant pedagoginį psichologinį švietimą pravestos 7 paskaitos mokytojams, 

tėvams/globėjams/rūpintojams, ankstyvosios intervencijos mokymai Kėdainių rajono Krakių 

Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokiniams.  

Tarnybos specialistai organizavo rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų 

metodinių būrelių pasitarimus, dalyvavo mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose, 

intervizijose, supervizijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Parengti ir išplatinti patarimai, rekomendacijos tėvams/globėjams/rūpintojams, mokiniams, 

papildytas Edukacinis bankas metodinėmis priemonėmis, paruoštos informacinės priemonės  

„Socialinė istorija autizmo spektro mokyklinio amžiaus vaikams“ ir „Socialinė istorija autizmo 

spektro ikimokyklinio amžiaus vaikams“. 

Tarnybos specialistai dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos veikloje, Narkotikų kontrolės veikloje, atvejo vadybos veikloje, projektinėje veikloje. 

2 tikslas – teikti pagalbą mokyklai, mokytojui, skatinti siekti profesinio tobulėjimo. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 225 (praeitais 

metais buvo organizuota 97) kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų: 74 seminarus (2192 dalyviai),  

47 paskaitos (1052 dalyviai),  86 gerosios patirties renginiai (1286 dalyviai),  10 mini mokymų (203 

dalyviai),  1 tęstiniai mokymai (23 dalyviai), 4 grupinės konsultacijos (152 dalyviai), 3 praktikumai  

(125 dalyvis). Siekiant geresnės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės, renkama grįžtamojo 

ryšio informacija. Renginių naudingumą labai gerai ir gerai įvertino 98,29 proc. (2020 m. – 97,69 

proc.) dalyvių.  

Bendras kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius – 5033 (2020 m. – 2323). Bendra 

kvalifikacijos tobulinimo renginių trukmė – 1097 (2020 m.  – 769) akad. val.  



Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo orientuoti į nacionalinių kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetų įgyvendinimą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504).  

Tarnybos specialistai organizavo rajono pedagogų metodinių būrelių veiklą. Įvyko 54 (2020 

m. – 67) rajono metodinių būrelių pasitarimai, kurių metu pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, 

vadovai aptarė kvalifikacijos tobulinimo poreikius, mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo 

klausimus, dalinosi profesine patirtimi bei naujovėmis. Buvo suteikta 510 (2020 m. – 152) 

metodinių konsultacijų. 

3 tikslas – skatinti  Kėdainių rajono mokinių lyderystę ir aktyvumą. 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 22 (2020 m. – 

33) rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus. Bendras dalyvių 

skaičius – 437 (2020 m. – 1472).  

Tarnybos specialistai (metodininkai) koordinavo Kėdainių rajono mokinių tarybos (toliau – 

KRMT) veiklą. Per metus buvo organizuota 14 (2020 m. – 6) mokymų KRMT nariams ir rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, 9 KRMT Vadovų klubo pasitarimai, mokytojų, kuruojančių 

mokinių savivaldos institucijas, pasitarimas, KRMT veiklos ataskaitinis forumas, pilietiškumą 

skatinantis projektas „Lietuva mano širdy“, renginys skirtas  LMS metinei programai „SLURŠ“, 

karjeros savaitė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariams, 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų apdovanojimai, 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių RUDENS 

FORUMAS, buvo įgyvendinamas projektas „KRMT 2021 m. plėtros programa“.  

4 tikslas – gerinti Kėdainių rajono švietimo pagalbos tarnybos veiklos kokybę. 

Siekiant gerinti Kėdainių rajono švietimo pagalbos tarnybos veiklos kokybę, vyr buhalterė 

dalyvavo mokymuose „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2021 

m. Teisės aktų pakeitimų apžvalga“, kurių metu susipažino su įstaigų dirbančių pagal VSAFAS, 

finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais, kurie taikomi 2021 metais ir 

įsigalios 2022 metais. Direktorė dalyvavo mokymuose „Pedagogų kompetencijų aprašas ir jo 

praktinis taikymas“ (40 akad. val.). Visa komanda dalyvavo projekte „Motyvuotos komandos dalis 

– stipri asmenybė“, kurio tikslas – stiprinti komandą motyvuojant darbuotojus, kad jie būtų 

orientuoti į tikslo ir rezultatų siekimą. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2022 m. sausio 13 d. Įsakymu Nr. V-74 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ yra akredituota 5 metams. 

Buvo tinkamai parengti dokumentai ir vertinimo metu įrodyta, kad įstaigos veiklos atitinka 

reikalavimus akreditaciją pratęsti 5 metams. 

Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti 

keliamus tikslus bei įgyvendinant numatytas priemones. Bendradarbiavimas grindžiamas formaliais 

(bendradarbiavimo sutartys) ir neformaliais bendradarbiavimo būdais. Bendradarbiaujama su 

visomis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, Nacionaline švietimo agentūra, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Tarnyba, nario teisėmis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos veikloje.  

Žinios apie įstaigos veiklą švietimo bendruomenei skelbiamos įstaigos internetiniame 

puslapyje (https://centras.kedainiai.lm.lt/) ir Tarnybos facebook paskyroje. 

 

https://centras.kedainiai.lm.lt/

