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BIRŽŲ ŠVIETIMO  PAGALBOS TARNYBOS 

 

2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

                                                             I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 1. Tarnyba dirbo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biržų rajono 

savivaldybės plėtros strateginio plano nuostatomis, Tarnybos 2016-2020 m. strateginiu planu 

patvirtintu direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 6. 

 2015 m. kovo 9 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-191 Centras 

akredituotas penkeriems metams.     

 2. Tarnybos funkcijoms atlikti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio 

lėšos. Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimą, pagrindinis finansavimo šaltinis – dalyvio mokestis, nustatytas Tarybos sprendime „Dėl 

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“. 

Planuojamos spec. lėšos ir siekiama pasinaudoti atskirų fondų ar programų teikiamomis 

finansinėmis galimybėmis. 

 3. Tarnyba savo paslaugas teikia, ugdymo įstaigų bendruomenėms (20), Biržų technologijų 

ir verslo mokymo centro, VŠĮ  vaikų globos namų „Vaiko užuovėja“ bendruomenėms, kitoms 

tikslinėms grupėms ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims iki 21 metų bei  Biržų rajono 

gyventojams. Tarnyba yra atvira ne tik vietos , bet ir kitų rajonų pedagogams. 2017 m. 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, metodinėse dienose, edukaciniuose 

renginiuose)  dalyvavo mokytojai iš 19 rajonų (Pasvalio, Raseinių, Vilkijos, Kupiškio, Zarasų, 

Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Utenos, Kėdainių, Molėtų, Ukmergės, Anykščių, Joniškio, Kauno, 

Vilniaus, Visagino, Pakruojo) ir Latvijos Respublikos: Bauskės, Iecavos, Rygos. 

4. 2017 m. veiklą organizavo vadovaudamasi  Tarnybos numatytu prioritetu: 

profesionalios pagalbos teikimas kiekvienam besimokančiajam. 

 Vykdyto plano veiksmingumas vertinamas pagal Biržų rajono savivaldybės  2016-2018 

m. strateginio veiklos plano, 1 programos Užtikrinti aukštą  švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą  savivaldybėjė“  (Kodas 1)  numatytus vertinimo kriterijus: 

-  kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius; 

- pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius. 

        2 uždavinį  „Užtikrinti saugią ugdymosi aplinką ir švietimo pagalbos teikimą“, 

numatytus kriterijus: 

- pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičių; 

- įgyvendintų projektų ir renginių skaičių; 

 

II. SKYRIUS 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

VEIKLOS REZULTATAI 

 

 5. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai.  

 5.1. Pateikiama kvalifikacijos tobulinimo renginių kiekybinė išraiška. Lentelė Nr. 1 

 



 

 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

Skaičius 

Iš viso kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 
177 

Dalyvių skaičius 5088 

Iš jų:  

Patirties sklaidos 86 

Dalyvių skaičius  2611 

Konsultacijos:  

Pedagoginės psichologinės 1284 

Pedagogų švietimo 256 

Iš viso konsultacijų : 1540 

    Lentelė Nr.1 

 

 Kiekvienam Tarnybos specialistui (8) per metus tenka po 193 konsultacijas. Pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimui 5 specialistams tenka po 257 konsultacijas.   

 

     5.2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių, valandų skaičius.Lentelė Nr. 2 

 

Kvalifikacijos tobulinimo forma 

Skaičius Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Seminarai  42 294 1367 

Kursai (20 -40 val.) trukmės 6 180 21 

Paskaitos 13 36 311 

Mokymai 18 218 424 

Iš viso: 79 728 2123 

    Lentelė Nr. 2 

 

5.3. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir 

 klientų  darbo vietose, skaičius. Lentelė Nr. 3 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginio 

forma 

Tarnybos 

patalpose 

Klientų darbo 

vietose  

Seminarai  17 25 

Kursai (20 -40 val.) 

trukmės 

6  

Paskaitos 10 3 

Mokymai 8 10 

Iš viso: 41 38 

    Lentelė Nr. 3 

 

 6. Kokybinė kvalifikacijos tobulinimo renginių išraiška - tenkinami  mokytojų ir mokyklų 

poreikiai organizuojant ir ieškant naujų ir įvairesnių kvalifikacijos tobulinimo formų.  

 Užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę vertinamos ne tik kvalifikacijos 

tobulinimo programos, bet ir vedamų renginių kokybė vadovaujantis Biržų švietimo pagalbos 



tarnybos  kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, mokymų) stebėjimo ir 

vertinimo tvarkos aprašu patvirtintu 2017 m. sausio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-7.  

 7. Tarnyba disponuoja kvalifikacijos tobulinimo programomis. Lentelė Nr. 4 

 

Metai 

 

Tarnyba disponuoja  

 

Akredituotos  Prilygintos 

akredituotoms  

2017 m. 66 3 7 

    Lentelė Nr. 4 

 

 Vyko 79 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, paskaitos, kursai, mokymai) pagal 

66 kvalifikacijos tobulinimo programas. Iš jų: 3 akredituotos ir 6 prilygintos akredituotoms.   

2017 m. Tarnyba atliko NVŠ (neformalaus vaikų švietimo) programų ekspertizę  ir įvertino 

27 programas.  

 

III. SKYRIUS 

GABIŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS,  METODINĖ VEIKLA 

IR PATIRTIES SKLAIDA 

 

 8.  Švietimo pagalbos tarnyba vykdė Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą grafiką) rajoninius 

etapus. 2017 metais  Tarnyba organizavo 27 olimpiadas ir 5 konkursus, kuriuose dalyvavo 1151 

mokinys.   2 rajono mokiniai (istorijos ir technologijų) respublikinėse  olimpiadose  laimėjo prizines 

vietas. Olimpiadų ir konkursų nugalėtojams organizuota mokslo metų pabaigos  šventė,  kurioje 

dalyvavo 334 rajono mokiniai, mokytojai ir tėvai.  

 8.1.  Pedagoginis psichologinis sektorius organizavo pirmąjį rajone dailyraščio 

konkursą specialiųjų poreikių mokiniams „Rašom dailiai!“, kuriame dalyvavo 30 antrų - ketvirtų 

klasių mokinių iš įvairių rajono ugdymo įstaigų.  

Biržų švietimo pagalbos tarnyboje vyko edukacinis užsiėmimas rajoninio dailyraščio 

konkurso „Rašom dailiai!“ nugalėtojams, kurio metu dalyviai, pasiskirstę į komandas, atliko įvairias 

užduotis: dėliojo dėliones, minė mįsles, ieškojo paveikslėliuose atsakymų, dailiai rašė. 

 9. Tarnyboje dirba 2 metodininkai, kurie vykdo veiklą pagal 2017 m. birželio 6 d. 

Tarnybos direktoriaus įsakymu  Nr. V-77  paskirstytas darbo sritis.  

         Metodinės veiklos tvarką rajone reglamentuoja „Metodinės veiklos nuostatai“ 

patvirtinti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 

A-61. Rajone veikia visų mokomųjų dalykų 24 metodiniai būreliai ir rajono  metodinės tarybos 

„Pokyčių grupė“, kurios tikslas metodinės veiklos efektyvinimas rajone Tarnyba koordinuodama 

rajono mokytojų metodinę veiklą organizavo visų dalykų metodinių būrelių pasitarimus, kurių metu 

analizavo mokslo metais vykdytą veiklą, kvalifikacijos tobulinimą, svarstė ir analizavo švietimo 

naujoves, pristatė  mokytojų veiklos patirtis. Ypač daug dėmesio skirta  pamokos organizavimui, 

vertinimui, įsivertinimui, ugdymo kokybei.  Dėmesys koncentruotas į 2017 m. prioritetą „Skaitymo 

gebėjimų stiprinimas per visus mokomuosius dalykus“.  

 9.1. Tarnybos koordinuotos metodinės veiklos  kiekybinė išraiška. Lentelė Nr. 5 

  

Kvalifikacijos tobulinimo forma 

Skaičius Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Gerosios patirties sklaidos 

seminarai (iš bendro seminarų 

skaičiaus)      

14 86 425 

Atviros pamokos 3 4 17 

Konferencijos 1 8 39 



Parodos 9  895 

Metodiniai pasitarimai 44  276 

Metodinės dienos 7  177 

Metodinės Išvykos 4  90 

Edukaciniai renginiai 18  1117 

Kiti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai (pranešimai, susitikimai, 

susirinkimai, kūrybinės laboratorijos 

ir kt.) 

11  354 

Iš viso: 93 98 3390 

     Lentelė Nr. 5 

      

   Metodiniai renginiai organizuojami atsižvelgiant į mokytojų ir metodinių būrelių 

poreikius. 2017 m. dauguma metodinių burelių parengė savo dalyko „Mokinio pažangos stebėjimo 

ir vertinimo“ lenteles, kurios aprobuotos  metodiniuose būreliuose. Tartasi dėl mokytojų 

metodininkų aktyvesnio dalyvavo patirties sklaidoje bei seminarų, mokymų  metu įgytų 

kompetencijų taikymas ugdymo procese.  

 10. Visa informacija apie tarnybos vykdomą veiklą talpinama interneto svetainėje 

https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt.  Pateikiama klientams naudinga informacija, nuolat skelbiamos 

naujienos, švietimo aktualijos. Įkurta Tarnybos paskyra Facebook socialiniame tinkle „Biržų 

švietimo pagalbos tarnyba“, kurioje skelbiama informacija apie numatomus, ar įvykusius renginius. 

Svetainės lankytojų aktyvumas pastebimas mėnesio pradžioje, kada pateikiama informacija apie 

naujus kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

 Naudodamiesi „Google“ disko paslauga renginių medžiagą talpinome sukurtoje duomenų 

saugykloje, kuria  gali naudotis visi klientai su kuriais yra bendrinami failai. Tai patogi ir efektyvi 

saugojimo ir dalijimosi paslauga. Apibendrinant reikia paminėti, kad biblioteka ir kaupiamasis 

edukacinis bankas nėra efektyviai ir plačiai  naudojamas. 

 11. Bibliotekos fonde yra 833 leidiniai, iš jų 412 skirtingų pavadinimų, 2017 metais 

biblioteka pasipildė 60 egzempliorių.  Tarnybos bibliotekos fondo apskaita vykdoma ir apskaitoma 

techninėmis priemonėmis. Yra  abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Bibliotekos darbuotojo pareigas 

atlieka Tarnybos metodininkas. Bibliotekos medžiaga skolinama išsinešti ir kopijuoti visiems 

Tarnybos klientams. Įrengta spaudinių skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis, internetu. 

Nuolat atnaujinama informacija apie naujai gautus leidinius. Skaitytojų skaičius bibliotekoje galėtų 

būti didesnis. Bibliotekoje kaupiama vykusių renginių padalomoji medžiaga.    

 

IV. SKYRIUS 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 

        12.Pedagoginio psichologinio sektoriaus specialistai atlieka pedagoginius psichologinius 

įvertinimus, pedagoginius konsultavimus,  teikia psichologinę pagalbą (konsultavimą), aktyviai 

dalyvauja metodinėje veikloje ir pedagoginiame bei psichologiniame mokinių, tėvų ir mokytojų 

švietime, prevencinėje veikloje, krizių valdyme.  

             12.1. Tyrimai. Lentelė Nr. 6 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Skaičius 

1.  Atlikta specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų 8 

2.  Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikų įvertinimų 161 

https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt


3.  Atlikta vaiko mokyklinio brandumo įvertinimų  4 

4.  Paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo  22 

   Lenelė Nr. 6 

 

12.2  Konsultavimas (psichologo). Lentelė Nr. 7 

 

 

Problema Konsultacij

ų skaičius 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo sutrikimas, depresiškumas, 

prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, 

agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, melavimas, 

manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas prieraišumas, 

piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.) 

149 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir mokytojų, 

bendraamžių, šeimos narių; vienišumas) 
96 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.) 35 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, 

socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis 

nuo tėvų) 

13 

Patyčios ir smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis ir kt.)  9 

Klinikinės (neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, isterinės reakcijos ir 

kt.), depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso sindromas, priklausomybės ir kt.) 

101 

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, savęs pažinimas ir 

saviugda) 
24 

Iš viso: 427 

     Lentelė Nr. 7 

 

12.3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. Lentelė Nr. 8 

 

 Problemos 

 

Trukmė 

1 Diagnostinis – konsultacinis darbas 28 val. 

2 Metodinė – šviečiamoji veikla 3 val. 

3 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas  1 val. 

4 Prevencinė veikla 24 val. 

     Lentelė Nr. 8 

 

 

   V. SKYRIUS 



PROJEKTINĖ VEIKLA, NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    

VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA 

 

 13. Tarnyba 2017 m. rengė ir  dalyvavo  9 projektuose. Lentelė Nr. 9 

 
Eil. 
Nr. 

Projektas Funkcijos 
Pridėtinė vertė/ 

gautos lėšos 

1. 

Projektas pagal 08.3.2-ESFA-K-415 

"54+"  priemonę „Socialinės įtraukties 

didinimas Biržų rajono vyresnių nei 54 m. 

darbingo amžiaus asmenų tarpe“. Rengtas  

2017 m.  liepos – gruodžio mėn. 

Parengtas ir 

teiktas projektas. 

Laukiama vertinimo 

rezultatų. 

Vykdytojas 

 

2. 

Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-

728-01-0028 „LECTIO DE VIA/ Skaitymo 

kelias“  

Partneris su 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projektas 

patvirtintas ir bus 

vykdomas  nuo 

2018 m.  

3. 

Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas Nr.09.4.2-ESFA-V-

715-01-0002 „Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas/Meninis ugdymas“ 

Partneris su 

Kvalifikacijos ir 

profesinio mokymo 

plėtros centru 

1300 Eur  

20 dalyvių . 

Dalyviai, aktyviau 

dalyvaus 

visuomeniniame 

gyvenime, stiprės 

fiziškai ir 

teigiamos 

emocinės 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Psichologo paslaugų  mokyklose 

prieinamumo užtikrinimas, 

bendradarbiaujant su savivaldybėmis“ 

Partneris su  

ŠMM ir Biržų 

rajono savivaldybe 

Rajono 

mokiniai ir 

mokytojai pagilino 

ir patobulino 

psichologinį 

atsparumą. 

Konsultacijas gavo 

32 šeimos.  Vyko 

38 val. tęstiniai 

mokymai su namų 

darbų užduotimis, 

22 grupinės  ir 

individualios 

užduotys. 

Psichologo 

paslaugas gavo iš 

viso 316 

asmenų:233 

pedagogai, 77 

mokiniai. 

Paslaugos buvo 

suteiktos visoms 

ugdymo įstaigoms.  

Gauta:  

4000 Eurų  



(paramos 2700 Eur  

ir savivaldybės – 

1300 Eur. 

5. 

Biržų miesto plėtros strategijos 2016–

2020 m. vietos plėtros projektas „LIKIME    

BIRŽUOSE“ 

Projektas 

įtrauktas į rezervą 

 

6. 

 

 

 

Labdaros ir paramos fondas Mažojo 

Princo fondas „Visa Lietuva skaito vaikams“ 

Dalyvis kartu su 

Biržų rajono 

pradinių klasių 

mokytojų  ir 

ikimokyklinių 

įstaigų pedagogų 

metodiniais 

būreliais 

Dalyvių 

skaičius 

nefiksuotas. 

7. 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektas „Gyvenk kitaip“ 

Vykdytojai 

 

127 dalyviai 

( organizuotos 

išvykos, paskaitos) 

 

8. 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektas „Už sveiką senėjimą“ 

Partneriai su 

Biržų TAU 

140 dalyvių 

200 Eur. 

(organizuotos 2 

paskaitos,  

praktiniai 

užsiėmimai) 

9. 

 

 

 

Biržų rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų 2015-2018 

metų veiklos programos projektas „Garbus 

amžius – ne kliūtis 

Partneriai su 

Biržų TAU 

127 dalyviai 

90 Eur  

Išvyka 

dviračiais į 

Latvijos 

respubliką, 

poezijos skaitymai, 

paskaita „Lietuvių 

kalbos garbinga 

praeitis ir gyva 

dabartis“ 

 

     Lentelė Nr. 9 

 

14. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją Tarnyba dalyvauja organizuodama 

mokymus ne tik pedagoginei, bet ir  rajono bendruomenei. Veikia Trečiojo amžiaus universitetas 

(toliau –TAU), kurio veiklose dalyvauja iki 200 savivaldybės senjorų. TAU fakultetai veikia 

Nemunėlio Radviliškyje ir Vabalninke. Tarnybos organizuojamuose mokymuose dalyvauja 22+ 

amžiaus asmenys. Tai rodo, kad tokia veikla reikalinga ne tik pagyvenusio  amžiaus žmonėms.  

Veikia devyni fakultetai: sveikatos, kultūros ir meno, turizmo, anglų kalbos, teatro meno išraiškos, 

informacinių technologijų, etnokultūros ir dvasinio pažinimo. Užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį 

ir veiklos pobūdį įvairiose miesto vietose:  Biržų švietimo pagalbos tarnyboje, Biržų kultūros ir 

sporto centro salėje, Pagyvenusių žmonių seklyčioje, Biržų parapijos namuose, Biržų krašto 

muziejuje „Sėla“. Nemunėlio Radviliškio etnokultūros fakultetas  - miestelio pagrindinėje 

mokykloje, o Vabalninko miestelio bibliotekoje.  Darbas TAU pagrįstas savanoryste ir 

iniciatyvumu. Tradiciškai  organizuojamos  suaugusiųjų švietimo savaitės. 2017 m. vyko mokymosi 



savaitė “Mokymosi galia ir žavesys”, kurios metu buvo plečiamas Biržų bendruomenės suaugusiųjų 

akiratis, stiprinama psichinė sveikata, skatinamos visapusio tobulėjimo  galimybės įtraukiant 

senjorus  į bendruomeninį gyvenimą tenkinti kultūrinius poreikius.   Parengti   lankstinukai.   

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

APKLAUSOS 

 

 15. Tarnyba, įgyvendindama numatytus tikslus ir siekdama teikiamų paslaugų 

kokybės, tenkindama mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius ir  planuodami 2018 m.  

metų veiklas, atliko apklausas.  

         15.1. Anketinė tėvų (globėjų) apklausa kurios tikslas - sužinoti tėvų (globėjų) požiūrį 

į specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) problemas. Apklausti Biržų rajono 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai (globėjai) – 30.  Tyrimo išvados: 

Tėvų ir globėjų nuomone vaikams  dažniausi  - mokymosi sunkumai susiję su matematikos ir 

lietuvių klb. mokomaisiais dalykais; 

Labiausiai reikalinga specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba; 

Iš Tarnybos specialistų laukiama praktinių rekomendacijų ir individualių konsultacijų tėvams. 

 Su išvadomis buvo supažindinti rajono pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų VGK(vaiko 

gerovės komisijos) nariai.    

        15.2. Tyrimas „Biržų rajono vaikų turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

specialiosios pagalbos teikimo analizė“ Biržų rajone. Duomenis pateikė visos ugdymo įstaigos. 

Pateiktos logopedinės ir specialiosios pedagoginės  pagalbos teikimo išvados, kurios buvo 

pristatytos, aptartos rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų, ugdymo įstaigų metodinių būrelių 

pasitarimų  metu. Vienam trečdaliui vaikų mokslo metų bėgyje pašalinami kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimai. Dar ne visi vaikai turi galimybę gauti pagalbą 2 kartus į savaitę.  

               15.3. Anketinė apklausa „Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos poreikis 

Biržų rajone“. Tyrimo tikslas – įvertinti specialiosios pedagoginės, logopedinės, socialinės 

pedagoginės ir psichologinės pagalbos poreikį miesto ir rajono ugdymo įstaigoms.  Tyrimo dalyviai 

– 15 ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos narių. Iš daugelio atsakymų galima daryti išvadą, kad 

labiausiai ugdymo įstaigoms trūksta psichologinės pagalbos pedagogams, tėvams/globėjams ir 

patiems vaikams (mokiniams), todėl šią veiklos sritį tarnybos veikloje būtina  stiprinti.  

 15. 4. Internetinėje apklausoje „Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas 2017-2018 

m. m.“ dalyvavo 175 respondentai. Apklausos tikslas buvo sužinoti kokia tematika, kokios trukmės 

kvalifikacijos tobulinimo renginių mokytojai pageidauja.  Apibendrinus apklausos rezultatus 

sužinojome kokio temos yra aktualiausios: 

 58% naujų ugdymo metodų taikymas; 

 52% mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas; 

 47% dėstomo dalykų žinių gilinimas.  

Seminaro dalyvių anketinėje apklausoje iš 1367 seminarų dalyvių  apklausta 1000. Tai 

73,2 %  visų dalyvių rodo:  

 daugiau negu pusei (63,22 %) apklaustų respondentų seminarai buvo labai 

aktualūs;  

 63,22% pateiktų metodų įvairovė buvo labai įdomi; 

 81,0% nurodė, kad seminarai turėjo didelę praktinę naudą; 

 Dažnai taikyti seminaruose įgytas žinias ketina net 88,0%; 

 Lektorių darbą labai gerai vertina 64,2%, gerai – 32, 3%, vidutiniškai - 3,5% klausytojų. 



 dalyviai labai palankiai įvertino seminarų organizavimą: labai patenkinti – 74,3%, patenkinti 

-  25,7% klausytojų.   

 

Seminare klausytojams buvo svarbiausia: 

 Aktuali, naudinga, praktiškai pritaikoma tema – 96,2 %. 

 Lektoriaus kompetencija – 89,1 %. 

 Darbas grupėse,  kurio metu galėjau pasitikrinti save – 53  %. 

Kokios seminarų temos būtų aktualios ateityje? 

 Dalykinių žinių gilinimui – 94,5 %. 

 Pažangos stebėjimas ir fiksavimas  – 98,6 %. 

 Psichologinių žinių gilinimui – 92.2 % 

Pastabos, pageidavimai, pasiūlymai: 

 Seminarus organizuoti mokinių atostogų metu; 

 Pageidautų kavos pertraukų; 

 Siūlo padidinti seminarų pažymėjimų kainą iš 0,87 į 1 Eur. 

 

 Apibendrinus anketą „Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas 2017-2018 m. m.“. 

galima daryti išvadą, kad organizuotos veiklos  už 2017 m. buvo kokybiškos, aktualios ir 

naudingos.  Poreikis praktiniams patirtiniams seminarams.  

      

VII.  SKYRIUS 

                                  ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

 15.Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 1d. „Dėl Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ sprendimu Nr. T-120 patvirtintas 

pareigybių skaičius – 14. 

  Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius 2017 m. Lentelė Nr. 10 

 

Eil

.Nr. 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius  

1. Direktorius 1 1 

2. Metodininkai 2 2 

3. Specialusis pedagogas 1 1 

4. Logopedas 1 1 

5. Psichologas 2.5 2 

6.  Socialinis pedagogas 1 1 

     

7. 

IT specialistas 1 0,25 

8. Buhalteris 1 1 

9. Sekretorius 1 0,75 

10

. 

Kasininkas 0,5  

11

. 

Ūkvedys 0,5 0,5 

12

. 

Remonto darbininkas 0,5  

13

. 

Valytojas 1 0,5 

 Iš viso: 14 11 



     Lentelė Nr. 10 

 

 Visi Tarnybos specialistai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 

3  psichologai  turi  psichologijos magistro laipsnį, psichologei Ž. Skupaitei suteikta antroji 

psichologo kvalifikacinė kategorija;  

  IT specialistas –vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį;    

 socialinė pedagogė yra įgijus vyresniojo socialinio pedagogo  ir logopedė – vyresniojo logopedo 

kvalifikacines  kategorijas;   

specialusis pedagogas -  specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacijos kategoriją.     

 Trys  Tarnybos  darbuotojai  įgiję daugiau nei po 1 universitetinį išsilavinimą. 

 Vadovaudamiesi nacionaliniais švietimo, Biržų rajono savivaldybės administracijos 

dokumentais, veiklos įsivertinimu, Tarnyba  rengia veiklos planus (strateginius, metų veiklos 

programas, mėnesių veiklos  planus). Visi Tarnybos specialistai aprūpinti  personaliniais 

kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. Kompiuterizuota  

buhalterinė apskaita.  

VIII. SKYRIUS 

TARNYBOS  DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

      17. Kvalifikacijos tobulinimas vyksta vadovaujantis direktoriaus  2017 m. spalio 12d. 

„Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) tvarkos aprašas“ patvirtintas direktoriaus  

įsakymu Nr. V-94. Tarnybos darbuotojai planuoja  ir kasmet įsivertina savo veiklą kaupdami 

kompetencijų aplankus, koordinuojant Tarnybos  direktoriui. 

 Kvalifikacijos tobulinimo planai koreguojami ir įsivertinami iki sekančių metų sausio 

10 d. pokalbio su Tarnybos direktoriumi metu vadovaujantis:  2017 m. spalio 12 d. „Pagalbos 

mokiniui specialistų metinės veiklos į(si)vertinimo  aprašu“ patvirtintu direktoriaus įsakymu Nr. V-

95 ir  2017 m. gegužės 5 d. patvirtintu   „Darbuotojų  veiklos vertinimo Tvarkos aprašu“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

Tarnybos  funkcijoms vykdyti yra parengti Tarnybos  direktoriaus ir darbuotojų 

pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, atskiras veiklos sritis reglamentuojančios tvarkos. Su 

šiais dokumentais darbuotojai yra susipažinę ir jais vadovaujasi.  

 Darbuotojai rengia savo vykdytos veiklos ataskaitas, kurių svarbiausias tikslas – 

veiklos savianalizė, problemų identifikavimas ir veiklos gerinimas. Kartą į savaitę vyksta Tarnybos 

darbuotojų pasitarimai. Specialistai ir metodininkai teikia (aptaria) ataskaitas apie atliktą veiklą  

kartą į pusmetį.  

17.1. 2017 m. Tarnybos   darbuotojai dalyvavo  30 mokymų, seminarų.  Tai  sudarė 32 

darbo dienas.  Dėmesys skiriamas vadybai: rūpinamasi ne tik pedagoginių Tarnybos darbuotojų 

būtinų  kompetencijų tobulinimu, bet ir administracijos darbuotojų kvalifikaciniu profesiniu 

tobulėjimu. Lentelė Nr. 11 

 

 

Vadyba Andragogika Pedag.psichol. Prevencija Iš viso: 

      Audronė(metodini

nkė) 2 2 

  

4 

Gražina(metodinin

kė) 2 2 

 

1 5 

Buhalteris 2 

 

0 0 2 

Direktorius 4 

   

4 

Lina K.  

(psichologė) 

  

1 1 2 



Specialusis 

pedagogas 

  

                          

1 1 2 

Logopedas 

  

2 

 

2 

Asta D. 

(psichologė) 

  

2 

 

2 

Socialinis 

pedagogas    2 2 

Sekretorius /IT 

specialistas 2   3 5 

Iš  viso: 12 4 6 7 30 

    Lentelė Nr. 11 

 

                                              IX. SKYRIUS 

PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

 18. 2017 m. Tarnyba yra pasirašiusi  keturias   partnerystės sutartis su: Biržų 

technologijų ir verslo centru, pozityvaus ugdymo institutu,  Panevėžio apskrities vyriausiojos 

policijos komisariatu. 

 Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant 

įgyvendinti keliamus tikslus ir uždavinius. Bendradrbivimas grinžiamas formalizuotais 

(Bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais.  

 Tarnyba bendradarbiauja su visomis švietimo, kultūros, sveikatos įstaigomis. 

Nevyriausybinėmis organizacijomis, . tarnyba yra Lietuvos švietimo  centrų darbuotojų aso ciacijos 

narė. 

 Informacija apie  Tarnybos veiklą, teikiamas paslaugas -  pateikiama:  žiniasklaidoje 

„Biržiečių žodis“, „Šiaurės rytai“, TV Balticum, socialiniuose tinkluose, Tarnybos bei  savivaldybės 

tinklapiuose,  informaciniuose lankstinukuose, leidiniuose, stenduose, susitikimuose su klientais. 

  

X. SKYRIUS 

TARNYBOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 

      19. Spaudoje ( publikuoti 3 straipsniai informuojantys apie Tarnybos  veiklą);  

- Balticum  TV  (2 laidose  Biržų žinios 2015-11-23,    2015-12-02);  

- per vykdomą aktyvią šalyje veiklą;  

- edukacinių – išvykų  metu; 

- viešint  kitų rajonų  delegacijoms; 

- parengti lankstinukai, užrašų knygelės reprezentuojantys Tarnybą; 

- parengtas Tarnybos  pristatymas (Power Point programa metodini dienai 

„Bendraukime, kad bendradarbiautume“):  

rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis.  

- Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (Logopedas),  

- Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandos veikloje – (direktorius)  

- Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijoje –

(metodininkė Audronė Januševičiutė) 

- organizuojant rajono neformalųjį suaugusiųjų švietimą prisidedant prie savivaldybės 

mokymosi visą gyvenimą  strategijos  įgyvendinamo.  

 Tarnyba  tęsia  tarpusavio bendradarbiavimo ryšius su kitų rajonų švietimo centrais, 

Švietimo pagalbos,  pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis. Bendradarbiaujama su Biržų 

rajono savivaldybės socialiniais partneriais. 

- Bendradarbiaujant su Lietuvos  Respublikos aukštojo mokslo institucijomis.  



 

XI. SKYRIUS 

TARNYBOS  FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

 20. Tarnyba  turi pakankamai gerą techninę ir programinę įrangą, įrengta 14 stacionarių 

darbo vietų (esant reikalui pajungiami dar 2 nešiojami  kompiuteriai) klasė. Teikiamos interneto 

skaityklos paslaugos. Visi darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, kurie  turi prieigą prie 

šviesolaidinio interneto. Iš viso Tarnyboje yra 24 stacionarūs kompiuteriai.  

 Tarnybos  patalpos atitinka higienos reikalavimus, tačiau įėjimas į patalpas nėra pritaikytas 

žmonėms su negalia. Nuotoliniams mokymams organizuoti reikalinga konferencinė įranga, 

transporto priemonė teikiant kvalifikuotą pedagoginę ir psichologinę pagalbą rajono ugdymo 

įstaigoms.  

 20.1. Tarnybos funkcijoms atlikti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšos. Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą, pagrindinis finansavimo šaltinis – dalyvio mokestis nustatytas Biržų 

rajono 2014 m. rugsėjo 25 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-186 „Dėl Biržų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo  

Planuojamos spec. lėšos ir siekiama pasinaudoti atskirų fondų ar programų teikiamomis 

finansinėmis galimybėmis.   

     20.2.Tarnybos asignavimai (tūkst. Eur). Lentelė Nr. 12 
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psichologinei  
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 užmokesčiui-51,2; 
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15,9) 
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darbo už- 

 mokestis 

Soc.draudimo 
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Prekėms ir 

paslaugoms 

Planas Planas su 

likučiu 

praeitų 

metų 

 

55,3 D.užm .41,23 

Sodra 14,07 
58,7 41,00 12,7 1,0 4,0 14,7 

    Lentelė Nr. 12 

 

 20.3. Tarnybos valdomas  ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. EUR):  

   pagal panaudos sutartis - 4,49. 

 

 20.4. Moksleivio krepšelio lėšos skirtos atlyginimams pedagoginės  psichologinės pagalbos 

specialistams.    Biudžeto lėšos – pedagogų švietimo ir aptarnavimo darbuotojams.  

 

    

 

XII. SKYRIUS 

IŠVADOS APIE 2017 METŲ VEIKLĄ 

 

 21. Tarnyba dirbo kryptingai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiais dokumentais, Biržų rajono savivaldybės plėtros 



strateginio plano nuostatomis, Tarnybos strateginiu planu ir orientuojasi į naujoves 

besikeičiančiomis sąlygomis.  

 21.1. 2017 m. patirties sklaidoje dalyvaujančiųjų  skaičius, anketinės apklausos, 

neformalios apklausos, pokalbiai  rodo,  kad: 

 Tarnybos klientus tenkina organizuojamų renginių kokybė; 

               yra poreikis dalyvauti rajono patirties    sklaidos renginiuose, pakankamai plati renginių  

formų įvairovė. 

Visos atliekamos Tarnybos veiklos: vidinis, išorinis vertinimas, metinės veiklos plano ir ataskaitų 

svarstymai, Tarnybos įvaizdžio formavimas: tradicijos, tyrimai, konsultacijos, kvalifikacijos 

tobulinimo planavimas ir koordinavimas, neformalus suaugusiųjų švietimas   užtikrina Tarnybos  

veiklos gerinimą.  

 21.2 Tarnyba dirba siekdama ne tik kiekybinės, bet ir kokybinės išraiškos. Atlikus 

įsivertinimus galima teigti,  kad Tarnybos vadyba yra šiuolaikiška, prisitaiko prie naujų sąlygų,  

iššūkių  ir   tenkina  didžiosios daugumos klientų poreikius. 

 

XIII. SKYRIUS 

SSGG  INSTITUCIJOS VEIKLOS PUSĖS  

 

22.1.  Stipriosios: 

 

 Tarnyba – akredituota  5-riems metams 

 teikiamos edukacinės paslaugos tenkinančios visų amžiaus ir socialinių grupių mokymosi 

visą gyvenimą poreikius; 

 diegiamos naujos , mpdernios, patrauklios kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo 

formos; 

 kompetentinga Tarnybos specialistų  komanda, gebanti telkti savivaldybės švietimo 

bendruomenę bendriems tikslams; 

 pakankamai aktyvi metodinių būrelių veikla siekiant ugdymo(si) kokybės bei mokinių 

pažangos vertinimo; 

 plėtojami partnerystės tinklai su švietimo įstaigomis, grindžiami pasitikėjimu, 

geranoriškumu ir pagarba; 

 projektinė veikla; 

 Tarnyba- Lietuvos švietimo centrų asociacijos ir Trečiojo amžiaus universitetų   asociacijos 

narys.  

22.2. Silpnosios 
 tik neformaliai domimasi,  kaip panaudojamos kvalifikacijos tobulinimo renginių metų 

įgytos kompetencijos, trūksta grįžtamojo ryšio tyrimų. 

 stoka tęstinio mokymosi  kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams pasiūla. 

                                                      22.3. Grėsmės: 

 

 dėl demografinių, socialiniųekonominių tendencijų mažėjantis mokytojų ir mokinių 

skaičius, o tuo pačiu ir mokinio “krepšelis”.  

 mažėjantis ugdymo įstaigų skaičius didina konkurenciją švietimo paslaugų rinkoje; 

 modernių technologijų kūrimas ir taikymas keičia įprastus kvalifikacijos tobulinimo 

būdus.            

22.4.  Galimybės: 

 Teikti kokybiškas edukacines paslaugas rajono gyventojams; 

 stiprinti projektinę veiklą:rengti ir įgyvendinti projektus , skatinančius lyderystę, 

bendradarbiavimą, nukreiptus į ilgalaikį kvalifikacijos tobulinimą; 



 savivaldybės skirtos lėšos leidžia Tarnybai vykdyti valstybės ir savivaldybės deleguotas 

funkcijas;  

 aktyvinti rajono Pokyčių grupės veiklą; 

 inicijuoti iki 40 ir daugiau val. Tęstinius  kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

     

XIV. SKYRIUS 

NUMATYTOS TOBULINTINOS VEIKLOS 2018 M. 

 

23. Prioritetinės veiklos kryptys: 

 

  I prioritetas.   Pagalba mokyklos, mokytojo ir mokinio pažangai. 

        II prioritetas.  Švietimo pagalbos tarnybos specialist komandos nuolatinės pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo mokykloms, neturinčioms specialist, plėtojimas.  

       III. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas , siekiant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų integracijos mokykloje.  

       IV. Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų skatinimas. 

    _____________ 

 

PRITARTA  

Biržų švietimo pagalbos tarnybos  

Savivaldos tarybos  2018 m. vasario 5d.  

Posedžio protokolu Nr. S-1 
 


