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I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

Pavadinimas, rekvizitai, veiklos rūšys, vadovas 

Pavadinimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Įstaigos kodas – 191721865. 

Adresas – Josvainių g. 40, 57275 Kėdainiai. 

Įsteigimo data – 1994 m. 

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, psichologinė pagalba, socialinė 

pedagoginė pagalba, švietimo informacinė pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, 

kultūrinis švietimas. 

Direktorė – Ingrida Neliupšienė. 

 

II SKYRIUS 

SVARBESNI 2021 METŲ TARNYBOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2.1. Specialioji pedagoginė psichologinė pagalba 

Specialiosios pedagoginės psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. 

Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, gydytojas neurologas) atliko 161 rajono 

ugdymo įstaigose ugdomų mokinių pedagoginį psichologinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Iš jų:   

 131 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, 

 10 specialiųjų ugdymosi poreikių išvadų tikslinimų,  

 17 pažymų dėl PUPP ar BE pritaikymo,  

 3 brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimus. 
Tarnybos specialistai suteikė 911 pedagoginių psichologinių konsultacijų. Iš jų:  

 119 pedagogams,  

 199 švietimo pagalbos specialistams, 

 65 švietimo įstaigų vadovams,  

 392 tėvams/globėjams/rūpintojams,  

 68 mokiniams,  

 68 įvairioms institucijoms. 

Tarnybos specialistai 110 klientų suteikė 233 psichologinės pagalbos konsultacijas. Iš jų:  

 64 tėvams/globėjams/rūpintojams,  

 12 pedagogams,  
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 157 mokiniams.  

Tarnybos specialistai vykdė pedagoginį psichologinį švietimą. Vestos paskaitos mokytojams, tėvams/globėjams/rūpintojams, 

ankstyvosios intervencijos mokymai Kėdainių r. Krakių M. 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. Įgyvendindami 

projektą „Turi profesiją - turi ateitį“ atliko mokinių profesinių gebėjimų vertinimą Ida/Melba metodika. 

Tarnybos specialistai parengė ir išplatino patarimus, rekomendacijas tėvams/globėjams/rūpintojams, mokiniams, pildė Edukacinį 

banką metodinėmis priemonėmis. Tarnybos specialistai dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos veikloje, Narkotikų kontrolės veikloje, projektinėje veikloje. 

2.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrųjų, profesinių ir dalykinių kompetencijų ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 225 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų:  

 74 seminarus (2192 dalyviai),  

 47 paskaitas (1052 dalyviai),  

 86 gerosios patirties renginius (1286 dalyviai),  

 10 mini mokymų (203 dalyviai), 

 1 tęstiniai mokymai (23 dalyviai),  

 4 grupinės konsultacijos (152 dalyviai), 

 3 praktikumai (125 dalyviai).  

Bendras kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius – 5033. Bendra kvalifikacijos tobulinimo renginių trukmė – 1097 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 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. 

Tarnybos patalpose buvo surengta rajono ugdymo įstaigų ugdytinių ir pedagogų 10 kūrybinių darbų parodų. Iš jų: 4 ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytinių, 6 gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų mokytojų ir mokinių. Dėl pandeminės situacijos dalis 

numatytų  parodų nebuvo organizuota. 

2.3. Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimas ir kita veikla 

Mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 22 rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus. 

Bendras dalyvių skaičius – 437.  
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Rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų stiprinimas. 

Per metus buvo organizuota 14 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“.  

Projektinė veikla ir partnerystės tinklai 
Tarnybos darbuotojai vykdė 2 savivaldybės lygmens (lokalinius)  projektus: 

1. „Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2021 m. programa“. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariai įgijo reikiamų žinių bei įgūdžių, užtikrinančių efektyvesnę mokinių savivaldos institucijų veiklą mokyklose, išmoko priimti 

mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, padidino socialines, komunikacines bei kitas bendrąsias kompetencijas; 

2. „Motyvuotos komandos dalis – stipri asmenybė“. Projekto veiklos sustiprino komandą, motyvavo darbuotojus bendro tikslo ir 

rezultatų siekimui. Dalyviai sustiprino savo vidinę ir išorinę motyvaciją. Išmoko taikyti įvairius streso įveikos būdus. Pasibaigus 

projektui įgytomis žiniomis buvo pasidalinta su rajono švietimo įstaigų darbuotojais padedant jiems stiprinti asmeninę motyvaciją 

siekiant geresnių rezultatų dirbant komandoje. 

 KŠPT komanda bendraujant su Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dalyvavo ES partnerystės projekte  

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas“. Projekto metu siekiama teikti jaunimo 

poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį 

gyvenimo būdą. 

KŠPT dalyvauja NŠA projekte „Turi profesiją – turi ateitį!“. Profesinio tinkamumo gebėjimams nustatyti buvo įvertinta 17 mokinių 

turinčių SUP. Vertinimas atliktas naudojant MELBA ir IDA metodiką, su vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis supažindinti 

mokiniai, tėvai, mokyklų atstovai.  

Bendradarbiaujant su BIC KŠPT darbuotojai dalyvavo projekte „Prioritetas gerovės valstybėje –  žmogaus teisės“, kurio tikslas – 

sustiprinti žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėseną ir vykdyti jų advokaciją bei informavimą apie žmogaus teises, pasitelkiant 

tarpsektorinį bendradarbiavimą ir įtraukiant jaunimą. 

KŠPT dalyvauja projekte NŠA projektuose „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. 

Svarbus dėmesys skiriamas projektų vertinimui, įsivertinimui bei refleksijai: rengiamos vertinimo anketos, atvirų klausimų 

klausimynai, organizuojami neformalūs pokalbiai projektų eigoje, rengiamos tarpinės ir galutinės projektų ataskaitos.  

Palyginus su 2020 m. projektinė veikla suaktyvėjo,  plėtėsi partnerystės tinklai, daugiau  pavienių asmenų paskatinome dalyvauti 

projektuose. 

Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra.  

Tarnybos specialistai (metodininkai) parengė paraišką Nacionalinei švietimo agentūrai dėl mokyklinės dokumentacijos užsakymo ir 

rajono ugdymo įstaigas aprūpino reikiama mokykline dokumentacija bei literatūra.  
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III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1. Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai. 

Tarnyba, vykdydama pavestas funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“,  

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015, Kėdainių rajono savivaldybė 2021-2023 metų strateginiu 

planu patvirtintu 2020-12-18 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-287.   

Ekonominiai veiksniai. 

Iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Tarnybos savarankiškoms funkcijoms atlikti, specialiajai pedagoginei 

psichologinei pagalbai teikti, valstybinių ir brandos egzaminų vykdymui, VšĮ Alternatyvaus ugdymo centras ir VšĮ „Pažinimo taku“ 

finansuoti.  

Socialiniai veiksniai. 

Tarnybos specialistai teikdami specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą, konsultavimą ir kitas paslaugas, siekia spręsti socialines 

problemas.  

Technologiniai veiksniai. 

Tarnybos specialistai, atsižvelgdami, kad IKT panaudojimas yra neatskiriama ugdymo turinio proceso dalis, siekia padėti 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams efektyviau naudotis šiomis technologijomis.  

Geopolitiniai veiksniai. 

Tarnyba yra geografiškai patogioje vietoje - tai sudaro prielaidas geresniam prieinamumui ir greitesniam kokybiškų paslaugų teikimui.   

3.2. Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė. 

Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių rajono mero potvarkiais, savivaldybės 

administracijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų pareigybių aprašymais, profesinės etikos 

kodeksu, apskaitos politika ir kitais dokumentais. 

Žmogiškieji ištekliai.  

Tarnybos etatų Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius: 

Eil. Nr.  Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Specialusis pedagogas  1 1 
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3.  Logopedas  1 1 

4.  Psichologas 2 1 

5.  Socialinis pedagogas 1 1 

6.  Neurologas 0,5 1 

7.  Metodininkas 4 4 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 
1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Ūkvedys  0,5 
1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

 Viso: 14,75 14 

 

Patalpų tinkamumas.  

Tarnyba patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai). Pastatas 2007 m., įgyvendinant valstybinės svarbos projektą 

„Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, buvo renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms. Įrengtos 

trys salės mokymams organizuoti. Pastato patalpos atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus. Patalpų estetinė būklė gera. 

Pastatas saugomas.   

Techninės ir programinės įrangos pakankamumas.  

Visi Tarnybos darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto (interneto paslaugos 

teikėjas – LITNET). Kompiuteriuose įdiegta programinė biuro įranga. Įdiegta ir naudojama buhalterinės apskaitos programa VSAKIS, 

kompiuterizuota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS,  kompiuterizuota mokinių 

dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa.  

Informacinių šaltinių pakankamumas ir prieinamumas. 

Kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir 

studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Visi Tarnybos klientai turi galimybę pasinaudoti sukaupta informacija, 

medžiaga ir leidiniais.  

Informacijos tvarkymas, teikimas ir sklaida.  

Visa informacija tvarkoma laikantis nustatytų raštvedybos reikalavimų. Asmeniniai Tarnybos klientų duomenys neskleidžiami 

tretiems asmenims – informacija apie klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta. Informacija apie Tarnybą skleidžiama 

socialiniuose tinkluose, nuolat atnaujinamoje interneto svetainėje, informaciniuose lankstinukuose, stenduose, susitikimuose su 

klientais.       

Išorinių ryšių palaikymas. 

Palaikomi ir stiprinami ryšiai su visomis Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigomis, Kėdainių r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
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vadovų asociacija, Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų vadovų asociacija, Nacionaline švietimo agentūra, Lietuvos moksleivių 

neformaliojo švietimo centru, Lietuvos švietimo centrų asociacija. Visa Tarnybos veikla viešinama interneto svetainėje adresu: 

www.centras.kedainiai.lm.lt ir FB paskyroje „Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba“. 

Personalo profesinis tobulėjimas. 

Visi tarnybos specialistai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, reikiamas kompetencijas keliamiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti bei nustatytoms funkcijoms atlikti. Trys darbuotojai įgiję edukologijos magistro laipsnį, trims darbuotojams suteiktos 

metodininkų kvalifikacinės kategorijos. Visi Tarnybos specialistai aprūpinti reikalinga kompiuterine įranga, metodinėmis ir kitomis 

darbui reikalingomis priemonėmis. Darbuotojai naudojasi telefonine linija, internetiniu ryšiu.  

Planų, tvarkų rengimas. 

Tarnybos darbuotojai rengia ir įgyvendina strateginius, metinius, mėnesių darbo planus. Veiklos planavimo sistemą sudaro strateginis 

veiklos planas, metinis veiklos planas ir mėnesio veiklos planas. Veikla planuojama remiantis klientų poreikių analize. Tarnyboje 

vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis darbas. Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas 

bendradarbiavimas, tarpusavio konsultacijos, pagalba ir patirtis.  

Veiklos kontrolės sistema. 

Finansinė Tarnybos veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Finansų vidaus kontrolės taisyklėmis, kitais dokumentais. Už išankstinę 

kontrolę atsakingas vyr. buhalteris. Už einamąją ir tęstinę kontrolę atsako Tarnybos direktorius. Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijai kas ketvirtį pateikiamos finansinės ataskaitos, kiekvienų metų pabaigoje pateikiama finansų kontrolės būklės ataskaita. 

Kasmet, pagal ŠMM patvirtintą metodiką, atliekamas vidinis Tarnybos veiklos įsivertinimas. 2019 m. Tarnybai, kaip savanorius 

priimančiai organizacijai, suteikta akreditacija (JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).  

Finansiniai ištekliai. 

Pagrindinis Tarnybos finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos paskirstomos tikslingai ir panaudojamos 

pagal planą. Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus (VSAFAS). 2021 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. Eur.): 

 

Iš viso: (mokymo 

lėšos) 

Mokymo lėšos Iš 

viso: 
(sava-

rankiš-koms 

funkcijoms 

vykdyti) 

Savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 
Darbo užmokestis 

spec. pedagoginei 

psichologinei 
pagalbai (su soc. 

draud.  įmokomis) 

Valstyb. ir 
brand. 

egzaminų 

vykdymui 

VšĮ 
Alternaty-

vaus ugd. 

centras 

VšĮ 

„Pažinimo 
taku“ 

Iš jų     darbo 

užmokestis 
Soc. drau-

dimo įmokos 

Prekėms ir 

paslau-
goms 

Planas Planas su  likučiu 

praeitų metų 

288,3 140,0 7,6 88,2 52,5 119,7 106,4 1,6 12,7 0,8 18,9 

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skirta 266,4 tūkst. eurų. 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. Eur.): 

 

Iš viso: 
Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas 

Pagal panaudos sutartis 
Valstybės lėšų Europos Sąjungos lėšų Savivaldybės lėšų 

80,8 8,9 12,1 52,8 7,0 

3.3. SSGG analizė 

Stipriosios pusės:  

 Aukšta specialistų profesinė kompetencija, stiprus intelektualinis bei kūrybinis potencialas.  
 Bendradarbiavimu, pasitikėjimu, komandinio darbo principais, refleksija grindžiama organizacinė kultūra.  
 Sustiprintas pasitikėjimu, pagarba  ir tolerancija grįstas bendradarbiavimas su Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigomis, 

socialiniais partneriais.  
 Tikslingai organizuojamas švietimo bendruomenės konsultavimas. 
 Rengiamos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ir akredituojamos derinant su ugdymo įstaigomis.  
 Veiksmingas ugdymo įstaigų mokinių SUP vertinimas. 
 Efektyviai naudojamos kompiuterinė kvalifikacijos tobulinimo renginių SEMIPLIUS ir mokinių dalykinių 

olimpiadų/konkursų registravimo sistemos. 
 Sėkmingas kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas nuotoliniu būdu. 
 Nuoseklus ir rezultatyvus KRMT veiklų koordinavimas. 
 Tarnyba įsikūrusi klientams patogioje miesto vietoje. Tinkamai įrengtos ir aprūpintos Tarnybos specialistų darbo vietos.  

Silpnosios pusės:  

 Nedidelė dalis tėvų supažindinama su SUP vertinimo išvadomis. 

 Trūksta nuoseklumo pedagogų įtraukimui pildant edukacinį banką. 
 Nepakankamai efektyvi grįžtamojo ryšio sistema. 

 Patenkinamas dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.  

 Menkai išplėtota veikla su kitų šalių partneriais. 

Galimybės: 

 Ieškoti  naujų formų organizuojant  konsultacijas tėvams dėl SUP mokinių vertinimo išvadų pateikimo.   
 Skatinti ir motyvuoti pedagogus dalyvauti metodinėje veikloje, aktyviau dalintis gerąja patirtimi. 
 Dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su specialistų kvalifikacijos kėlimu.  
 Plėtoti bendradarbiavimo su kitų Lietuvos savivaldybių tarnybomis ryšius, dalintis patirtimi, bendrai spręsti kylančias veiklos 

problemas.  
 Plėtoti  jaunimo (14-29 metai) savanorystės galimybę. 
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Grėsmės:  

 Kintanti situacija dėl pandeminiam laikotarpiui keliamų reikalavimų. 
 Mažėjantis bendras mokinių skaičius rajone.  
 Mokyklų tinklo optimizavimas ir mažėjantis pedagogų skaičius.  

 Didėja skaičius organizacijų, kurios rengia ir vykdo  kvalifikacijos tobulinimo programas. 

 Išaugęs pedagogų darbo krūvis mažina galimybes dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalintis gerąja patirtimi. 

 Nepakankamas savivaldybės finansavimas deleguotoms švietimo funkcijoms vykdyti mažina darbuotojų motyvaciją ir 

galimybes kelti kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

TARNYBOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI 

 

VIZIJA.   Atvira kaitai ir partnerystei, inovatyvi, teikianti profesionalią pagalbą, patraukli visuomenei švietimo pagalbos įstaiga. 

 

MISIJA. Ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti kokybiškas specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos, kvalifikacijos tobulinimo(si) 

ir kitas paslaugas. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. 

 

1 tikslas. Gerinti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos veiklos kokybę tobulinant įstaigos specialistų profesinę kompetenciją, teikiant 

metodinę pagalbą ugdymo įstaigoms: 
1.1 uždavinys. Organizuoti kokybišką, poreikiais paremtą, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą, įgyvendinantį šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

1.2 uždavinys. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius. 

1.3 uždavinys. Koordinuoti Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) veiklą. 

1.4 uždavinys.  Kryptingai tobulinti Tarnybos specialistų profesines kompetencijas. 

 

2 tikslas. Tobulinti švietimo pagalbą įgyvendinant įtraukties mokyklose principą: 
2.1 uždavinys. Įvertinti SUP mokinių ugdymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi 

problemas. 

2.2 uždavinys. Teikti psichologines, specialiąsias pedagogines, socialines pedagogines konsultacijas mokiniams, tėvams, 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. 

2.3 uždavinys. Teikti metodinę ir švietimo pagalbą mokytojams, pagalbos specialistams ir tėvams dėl mokinių SUP tenkinimo. 

 

 



10 

 

 

V. VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

vykdytojas 
Laikas Laukiami rezultatai 

1 tikslas. Gerinti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos veiklos kokybę tobulinant įstaigos specialistų profesinę kompetenciją, teikiant 

metodinę pagalbą ugdymo įstaigoms. 

1.1 uždavinys. Organizuoti kokybišką, poreikiais paremtą, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą, įgyvendinantį šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo turinį. 

1.  

Kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

analizė. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Visus metus Bus nustatyti socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai. Kvalifikacijos tobulinimas bus organizuojamas 

pagal ugdymo įstaigų, metodinių būrelių poreikį.  

2.  

Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų ugdymo įstaigų 

bendruomenėms įgyvendinimas. 

 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Visus metus Parengtos 14 ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų. Inicijuota ir parengta KŠPT kolektyvo ilgalaikė 

programa. Mokyklų bendruomenių pedagogai patobulins 

profesines ir bendrąsias kompetencijas. Veiklos 

fiksuojamos Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos mėnesių 

planuose. 

3.  

Konsultacijų organizavimas 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, 

programų rengimo, vykdymo 

klausimais. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Visus metus Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, asmenys atsakingi 

už pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinių būrelių 

pirmininkai, mokytojai gaus reikalingą informaciją 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, programų rengimo, 

vykdymo klausimais. 

4.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

kokybės vertinimas.  

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Visus metus Bus apibendrinta ir įvertinta grįžtamoji informacija apie 

organizuotus kvalifikacijos tobulinimo renginius. Gauta 

informacija bus panaudota tobulinant teikiamas paslaugas 

klientams. 

5.  

Dalyvavimas projektinėse veiklose. A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Visus metus Bus parengti 3-4 projektai. KŠPT metodininkai patobulins 

profesines ir bendrąsias kompetencijas, kurios bus 

panaudotos kvalifikacijos renginių kokybei gerinti. 
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6.  

Metodinių būrelių susirinkimų ir 

pasitarimų organizavimas bei veiklų 

planavimas. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė 

R. Bilvinas 

Visus metus Mokytojai dalykininkai turės galimybę dalintis patirtimis, 

problemomis ir pasiekimais, planuoti veiklas. 

7.  

Parodų ir gerosios patirties renginių 

organizavimas. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė 

R. Bilvinas 

Visus metus Bus sudaryta galimybė mokytojams ir mokiniams 

susipažinti su eksponuojamais darbais. Pedagogai turės 

galimybę pasidalinti gerąja patirtimi ir tobulinti profesines 

kompetencijas. 

8.  

Edukacinio patirties banko 

susisteminimas ir informacijos 

skelbimas Kėdainių rajono švietimo 

pagalbos tarnybos interneto 

svetainėje.  

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė 

R. Bilvinas 

Visus metus Bus sukaupta  gerosios patirties pavyzdžių pagal atskirus 

dalykus. Gerės informacijos sklaida, dalijimasis gerąja 

patirtimi.  

1.2 uždavinys. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius. 

9.  

Mokinių dalykinių olimpiadų 

organizavimas. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

Visus metus Mokiniai ugdysis bendruosius dalykinius gebėjimus ir 

mokslinį kritinį mąstymą, saviraišką, poreikį plėtoti 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Olimpiadų 

nugalėtojai ir laureatai bus deleguoti dalyvauti regioninėse, 

respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose 

renginiuose. 

10.  

Konkursų ir kitų renginių 

organizavimas mokiniams.  

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė  

R. Bilvinas 

Visus metus Mokiniai patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, plėtos meninę, kūrybinę raišką, stiprins 

tarpusavio ryšius, pasitikėjimą savimi. 

1.3 uždavinys. Koordinuoti Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) veiklą. 

11.  

Mokymai KRMT ir rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų savivaldos 

institucijų nariams.  

V. Girdauskaitė Visus metus Organizuotų mokymų metu mokiniai įgis žinių reikalingų 

mokinių savivaldų stiprinimui. Mokiniai mokysis 

lyderystės pagrindų, gebėjimo planuoti, įgyvendinti 

numatytas veiklas, burti bendraminčių grupę, stiprės jų 

atsakomybės už prisiimtus įsipareigojimus jausmas. 

12.  

Rajono mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų išvažiuojamasis forumas 

V. Girdauskaitė Balandis Suorganizuotame Kėdainių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių savivaldos institucijų išvažiuojamąjame 

forume mokiniai patobulins bendrąsias kompetencijas, įgis 

žinių reikalingų mokinių savivaldų stiprinimui ir plėtotei.  
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13.  

Rajono mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų rinkiminis Rudens 

forumas.  

V. Girdauskaitė Rugsėjis Suorganizuotame Kėdainių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių savivaldos institucijų Rudens forume 

bus pristatyta ir (ne)patvirtinta metinė KRMT  ataskaita, 

išrinktas naujas pirmininkas. 

14.  

Renginys skirtas rajono mokyklų 

mokinių savivaldos institucijų 

pilietiškumui skatinti. 

V. Girdauskaitė Sausis-kovas Suorganizuoto Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių savivaldos institucijoms renginio metu bus 

skatinama gerinti pilietiškumo ugdymo kokybę rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

15.  

Renginys emocinės sveikatos tema, 

skirtas rajono mokyklų mokinių 

savivaldoms pagal LMS metinę 

programą „Laikas jausti“. 

V. Girdauskaitė Sausis Mokiniai bus  informuoti  apie emocinės sveikatos 

sampratas.  Mokyklų bendruomenės gaus žinių reikalingų 

užtikrinti emocinį moksleivių saugumą ir raštingumą, kurti 

teigiamą mokyklos mikroklimatą. 

16.  

Rajono mokinių savivaldos 

institucijų atstovų dalyvavimas 

nacionaliniuose mokinių savivaldos 

institucijų/organizacijų vykdomuose 

renginiuose (seminaruose, 

mokymuose, forumuose, 

dalykiniuose susitikimuose, Vadovų 

klubuose ir pan.). 

V. Girdauskaitė Visus metus Mokiniai įgis žinių reikalingų mokinių savivaldų 

stiprinimui. Mokysis lyderystės pagrindų, gebėjimo 

planuoti, įgyvendinti numatytas veiklas, burti 

bendraminčių grupę, stiprės jų atsakomybės už prisiimtus 

įsipareigojimus jausmas. 

1.4 uždavinys.  Kryptingai tobulinti Tarnybos specialistų profesines kompetencijas. 

17.  

Dalyvavimas bendrųjų ir profesinių 

kompetencijų kėlimo renginiuose. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė 

R. Bilvinas 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

I. Neliupšienė 

Visus metus Padidės Tarnybos specialistų kvalifikacija, paslaugų 

teikimo kokybė ir efektyvumas.  
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18.  

Tarnybos, vykdančios mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimą, 

veiklos įsivertinimas. 

A. Nesterovienė 

D. Čeidienė 

V. Girdauskaitė 

R. Bilvinas 

I. Neliupšienė 

Sausis Atliktas Tarnybos, vykdančios mokytojų ir švietimo 

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, 

veiklos įsivertinimas, sudarys galimybę teikti kvalifikacijos 

tobulinimą pedagogams. 

19.  
Darbuotojų metinių užduočių 

formulavimas. 

I. Neliupšienė 

 

Sausis Bus atliktas darbuotojų veiklos įsivertinimas, atliekamas 

vertinimas, formuluojamos naujos užduotys. 

2 tikslas. Tobulinti švietimo pagalbą įgyvendinant įtraukties mokyklose principą. 

2.1 uždavinys. Įvertinti SUP mokinių ugdymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi 

problemas. 

20.  

Kėdainių rajono švietimo įstaigose 

ugdomų mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (toliau – SUP) 

vertinimas: 

– kompleksinis SUP įvertinimas ir 

pažymų dėl įvertinimo (7 priedas) ir 

skyrimo (8 priedas) pildymas; 

– patikslintos išvados pažymoje (8 

priedas) dėl specialiojo ugdymosi ir 

(ar) švietimo pagalbos skyrimo; 

– parengtos pažymos dėl PUPP ar 

brandos egzaminų pritaikymo (pagal 

tvarkos apraše numatytus 

dokumentus ir konsultacijas). 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

J. Vizbaraitė 

Visus metus Atsižvelgiant į vertinimo išvadas, bei PUPP ir BE 

pritaikymo dokumentus išplėstas konsultavimas 

mokykloms ir tėvams (globėjams). Daugiau nei pusei 

rajono mokyklų  bus pristatytos vertinimo išvados. 

Rengiant PUPP ir BE pritaikymus konsultuota dauguma 

ugdymo įstaigų. 

Daugumai SUP vertinamų mokinių tėvams (globėjams) 

bus pristatytos vertinimo išvados ir teiktos 

rekomendacijos dėl pagalbos teikimo. 

  

21.  

Vaikų brandumo mokyklai 

įvertinimas, pažymų rengimas. 

A. Jakutienė Visus metus Bus  patenkintas vaikų brandumo mokyklai įvertinimo 

poreikis, įvertintas vaikų brandumas mokyklai, parengtos 

pažymos, pateiktos rekomendacijos, teiktos konsultacijos 

tėvams. 

22.  
Gabių ir ypatingai gabių mokinių 

gebėjimų vertinimas, pažymų 

rengimas. 

A. Jakutienė Visus metus Bus  patenkintas gabių vaikų vertinimo poreikis,  vertinami 

mokinių gebėjimai ir gabumai. Teikiamos rekomendacijos 

tėvams. 

2.2 uždavinys. Teikti psichologines, specialiąsias pedagogines, socialines pedagogines konsultacijas mokiniams, tėvams, mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams. 
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23.  

Individualus pedagoginių bei 

psichologinių problemų turinčių 

mokinių, jų tėvų konsultavimas: 

– logopedo konsultacijos kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų turintiems 

mokiniams, jų tėvams (globėjams), 

mokytojams; 

– specialiojo pedagogo konsultacijos 

mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams, jų tėvams (globėjams), 

mokytojams; 

– psichologo konsultacijos elgesio ir 

emocijų, auklėjimo sunkumų 

klausimais; 

– socialinio pedagogo konsultacijos 

mokyklos nelankymo, prevencijos, 

intervencijos klausimais.  

J. Vaitelytė 

G. Danilevičienė 

A. Jakutienė 

J. Sinickienė 

Visus metus  Gerės tėvų supratimas apie mokiniui rekomenduojamos ir 

teikiamos pagalbos poreikį. Tėvai (globėjai)  gebės 

efektyviau tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi 

poreikius. Bus teikiama pagalba ir įveikti kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimai bent daliai konsultuojamųjų mokinių. 

Tikėtinas tėvų požiūrio į vaikų auklėjimą, ugdymosi 

sunkumus keitimas(is). Didės rajono švietimo pagalbos 

specialistų bei pedagogų kompetencija ugdant specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 

  

24.  

Profesinių gebėjimų vertinimai 

mokiniams naudojant IDA/MELBA 

metodikas.  

J. Sinickienė Visus metus Bus vertinami mokinių profesiniai gebėjimai ir savybės. 

Teikiamos išvados ir  rekomendacijos mokiniams dėl 

profesinės krypties pasirinkimo. Pristatomos išvados 

tėvams (globėjams), mokytojams. 

2.3 uždavinys. Teikti metodinę ir švietimo pagalbą mokytojams, pagalbos specialistams ir tėvams dėl mokinių SUP tenkinimo. 

25.  

Ilgalaikės programos 

iki/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams rengimas ir 

įgyvendinimas. 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Bus pravesti mokymai mokytojams. Mokytojai tobulins 

specialiąsias ir dalykines kompetencijas darbui su SUP 

turinčiais mokiniais. 

26.  

Individualaus pagalbos plano 

sudarymo rekomendacijos. 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Bus parengtas elektroninis rekomendacijų rinkinys. 

Rekomendacijos pristatytos rajono mokyklų VGK. 

Mokyklos turės instrumentą individualaus ugdymo plano 

rengimui. 

27.  

Dalyvavimas rajono švietimo 

pagalbos specialistų, metodiniuose 

pasitarimuose, dalijimasis aktualia 

informacija. 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Bus efektyvesnė aktualios informacijos bei gerosios 

patirties sklaida tarp Tarnybos ir ugdymo įstaigų 

specialistų. 



15 

 

 

28.  

Pedagoginio psichologinio švietimo 

vykdymas tėvams, pedagogams 

atsižvelgiant į mokinių psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi sunkumus. 

J. Sinickienė 

A. Jakutienė  

 

Visus metus Tėvai ir pedagogai bus paskatinti skirti didesnį dėmesį 

vaikų apsaugai ir nepageidaujamų socialinių, psichologinių 

reiškinių rizikos prevencijai, gebės efektyviau tenkinti 

vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. 

29.  
Dalyvavimas  darbo grupės 

veikloje  dėl ŠPT socialinio pedagogo 

vertinimo instrumentų rengimo. 

J. Sinickienė Visus metus Bus parengti socialinio pedagogo, dirbančio švietimo 

pagalbos tarnyboje, mokinių (vaikų) vertinimo 

instrumentai. 

30.  

Metodinių informacinių priemonių 

rengimas. 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Bus paruoštos informacinės priemonės pedagogams, tėvams. 

31.  

Įvykus kritinei situacijai, krizių 

valdymo mokykloje organizavimas. 

J. Vaitelytė 

A. Jakutienė 

G. Danilevičienė 

J. Sinickienė 

J. Vizbaraitė 

Visus metus Efektyvesnis krizės suvaldymas. 

 

32.  
Bendravimo su vaikais tobulinimo 

kursų vedimas tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  pagal teismo nutartį. 

A. Jakutienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Tėvai įgis žinių apie vaikų auklėjimą, tobulins tėvystės 

įgūdžius.  

33.  
Pozityvios tėvystės įgūdžių 

mokymai. 

A. Jakutienė 

J. Sinickienė 

Visus metus Tėvai patobulins tėvystės įgūdžius, įgis žinių apie ribų 

nustatymą auklėjime, apie pagyrimo svarbą ir reikšmę, įgis 

žinių apie vaiko raidos ypatumus. 

34.  

Programos „Psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo ankstyvosios 

intervencijos“ įgyvendinimas. 

A. Jakutienė Visus metus Mokiniai susipažins su priklausomybės vystymusi, 

įsivertins savo vartojimo asmeninius apsaugos ir rizikos 

faktorius, apsvarstys savo vartojimo ypatumus, bus 

motyvuojami keisti savo elgesį. 
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35.  

Dalyvavimas komisijų veikloje: 

– Kėdainių rajono savivaldybės 

narkotikų kontrolės komiteto 

veikloje. 

– Kėdainių rajono savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

etikos komisijos veikloje. 

– Kėdainių rajono savivaldybės vaiko 

gerovės komisijos veikloje.  

– Kėdainių rajono savivaldybės 

savižudybių prevencijos algoritmo 

kūrimo darbo grupės veikloje. 

A. Jakutienė Visus metus Bus siekiama prevencinio darbo veiksmingumo.   

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


