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                                        PATVIRTINTA 

                                                                     Biržų švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                    direktoriaus 2018 m. sausio 14 d. 

                                            įsakymu Nr. V- 15 

 

BIRŽŲ ŠVIETIMO  PAGALBOS TARNYBOS 

 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 Tarnyba dirbo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biržų 

rajono savivaldybės plėtros strateginio plano nuostatomis ir  Tarnybos 2016-2020 m. 

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

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

akredituotas penkeriems metams.     

 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 savivaldybės Tarybos 2013 m. sausio 31 d. „Dėl Biržų rajono pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ sprendimu Nr. 

T-17. Planuojamos spec. lėšos ir siekiama pasinaudoti atskirų fondų ar programų 

teikiamomis finansinėmis galimybėmis. Tarnybos paslaugomis naudojasi visos Biržų rajono 

teritorijoje esančios švietimo įstaigos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, VŠĮ  

vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“.  

2018 m. veiklos  priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos 

mokiniui specialistams, vadovams plėtoti profesines ir  bendrąsias kompetencijas, užtikrinti 

ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, prisidėti formuojant išprususią ir kūrybingą 

visuomenę. Veiklos rezultatų (produkto) vertinimo kriterijai: 

-  kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius; 

- pagalbą gavusių mokinių, mokytojų, tėvų skaičius; 

- įgyvendintų projektų skaičius. 

2018 m. veiklos plano tikslas pasiektas, sutelkus intelektualinius ir efektyviai panaudojus 

materialinius išteklius. Aktualūs darbai atlikti įgyvendinant uždavinius:  

    1.  užtikrinti sąlygas kvalifikacijos tobulinimo renginių įvairovei,  kvalifikacijos 

tobulinimo programų kokybei, skatinti patirties sklaidą, siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo.  

    2. teikti visapusišką specialiąją  pedagoginę psichologinę,socialinę pedagoginę  pagalbą 

rajono ugdymo įstaigoms, tėvams, pagalbos vaikui specialistams; 

    3. plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę, sudaryti sąlygas suaugusiųjų 

bendrųjų kompetencijų ugdymui.         

 

II. SKYRIUS 

 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

 Organizuotų 2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius  

pateikiamas Lentelėje Nr. 1. Pateikti  kiekybiniai duomenys. 
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2018 

Iš viso kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 
162 

Dalyvių skaičius 5336 

Iš jų:  

Patirties sklaidos 90 

Dalyvių skaičius  2441 

Konsultacijos:  

Pedagoginės psichologinės 1852 

Pedagogų švietimo 302 

 Sudarytos sąlygos pedagogams. Pagalbos specialistams, ugdymo įstaigų 

vadovams plėtoti profesines kompetencijas. Vyko 69 tiksliniai kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai (seminarai, paskaitos, kursai, mokymai) pagal 39 kvalifikaciojos tobulinimo 

programas. Iš jų: 3 akredituotos, 7 prilygintos akredituotoms. 2018 m. prilygintos 

akredituotoms – 8 programos.  

Lentelėje pateikiama kvalifikacijos tobulinimo renginių kiekybinė išraiška. 

 
 

Seminarai 

 

Dalyviai 

 
Kursai 

 

Dalyviai 

 
Paskaitos 

 

Dalyviai 

 
Mokymai 

 

Dalyviai 

 

2018 metai 

54 1423 5 23 5 87 5 179 

  

  Kokybinė 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 2017 m. sausio 6 d. patvirtintu direktoriaus 

įsakymu Nr. V-7.  

     III. SKYRIUS 

 METODINĖ VEIKLA IR PATIRTIES SKLAIDA 

 

         Tarnyboje dirba 2 metodininkai, kurie vykdo veiklą pagal 2018 mrugpiūčio 

30d. Tarnybos direktoriaus įsakymu  Nr. V-99  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.  2018 m. metodinių renginių skaičius – 93, iš jų: 

Atviros pamokos, veiklos 1, dalyvių skaičius-9; 

Parodos 7, dalyvių skaičius434; 

Metodiniai pasitarimai 26, mokytojų skaičius -293; 

Metodinės dienos 7, dalyvių skaičius -244; 

Metodinės išvykos 3, dalyvių skaičius18; 

Įvairūs edukaciniai renginiai 30, dalyvių skaičius – 1989; 

Įvairūs kvalifikacijos tobulinimo renginiai 19, dalyvių skaičius – 637; 

Metodiniuose renginiuose iš viso dalyvavo 3624 pedagogai.  

 2018 m. metodinės veiklos prioritetinė kryptis buvo metodinės veiklos 

susitarimai ugdymo kokybei gerinti. Metodiniai renginiai organizuojami atsižvelgiant į 
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mokytojų ir metodinių būrelių poreikius. Tarnyba atlieka  Neformalaus vaikų švietimo  

programų  ekspertizę. 

 Visa informacija apie Tarnybos vykdomą veiklą talpinama naujoje interneto 

svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt, kurioje pateikiama klientams naudinga 

informacija, nuolat skelbiamos naujienos, švietimo aktualijos. Įkurta Tarnybos paskyra 

Facebook socialiniame tinkle „Biržų švietimo pagalbos tarnyba“, kurioje skelbiama 

informacija apie numatomus renginius ir talpinama informacija apie įvykusias veiklas. 

Svetainės lankytojų aktyvumas pastebimas mėnesio pradžioje kai pateikiama informacija 

apie naujus kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

 Bibliotekos fonde yra 850 leidinių, 2018 metais biblioteka pasipildė 17 

egzempliorių.  Tarnybos bibliotekos fondo apskaita vykdoma ir apskaitoma techninėmis 

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

Tarnybos metodininkas. Nuolat atnaujinama informacija apie naujai gautus leidinius ir  

skelbiama interneto svetainėje. Bibliotekoje kaupiama vykusių renginių padalomoji 

medžiaga, seminarų bei kitų renginių informacija elektroninėse  laikmenose. Metodinę 

medžiagą leidžiama naudotis ir  kopijuoti visiems Tarnybos  klientams. 

 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.  

 
IV SKYRIUS 

PROJEKTINĖ VEIKLA, NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    

VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA 

 

 Tarnyba 2018 m. dalyvavo 9 projektuose.  

 
Eil. 
Nr. 

Projektas Veiklos 

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. 

Mokymuose dalyvavo 48 asmenys. 

Savanoriškoje veikloje 22  ir savanoriavo  

440 val. Vyko „Bendrųjų įgūdžių 

mokymai“, „Emocinio intelekto 

ugdymas,“ „Pozityvaus mąstymo 

ugdymas“ (66 asmenys) Įvyko 218 

psichologo konsultacijų, 122 socialinio 

darbuotojo konsultacijos, vyko 

informacinis renginys  savivaldybės 

bendruomenei (dalyvavo 85 rajono 

neformaliojo švietimo dalyviai). 

Pridėtinė vertė: 

Priešpensinio amžiaus asmenims sunkiau 

įsidarbinti. Vykdytos Projekto veiklos 

padeda priešpensinio amžiaus žmonėms 

didinti užimtumą, įgyti naujų žinių, 

pasijusti reikalingu. Brandaus amžiaus 

žmonės įtraukti į savanoriavimą 

(apklausos duomenimis 85 proc. 

dalyvavusiųjų džiaugiasi „atradę“ 

savanorystę).Įgijo žinių, nuostatų, mokėsi 

https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt
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išsikelti pozityvius tikslus, ugdytis 

teigiamas emocijas. Vienam asmeniui 

suteikta 20 val. psichologo individualių 

konsultacijų –stiprėja sąveika tarp asmens 

ir jo socialinės aplinkos. Grupinių 

konsultacijų metu analizavo sudėtingas 

situacijas ir mokėsi, kaip įsitraukti į 

visuomenę, jaustis saugiai. 
 

2. 

Europos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamas projektas 

Nr.09.2.1-ESFA-K-728-01-0028 

„LECTIO DE VIA/ Skaitymo 

kelias“  

Parengti 5  integruotų pamokų planai.(2 

programom daugiau) 

1. 7 kl. Integruota Lietuvių kalba ir 

literatūra – muzika.  

Tema„Sąjūdžio dainos – kovų už laisvę 

dainos“. 

2. Integruota Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka su mokyklos bibliotekos 

darbuotoja teminiu pagrindu. 7 kl. 

Lietuvių kalbos pamoka integruota su 

mokyklos bibliotekos darbuotoja teminiu 

pagrindu. Tema „Informacijos paieškos 

būdai. Renkuosi skaityti.“ 

3. 7 kl. Integruota Lietuvių kalba ir 

literatūra – istorija. Tema „Ana Frank 

„Dienoraštis“. 

4. Planą parengė:  Integruota lietuvių 

kalbos ir literatūros pamoka su 

matematika. Tema „Užklasinio knygų 

skaitymo aptarimas ir  klasės skaitymo 

statistinių duomenų apdorojimas“. 

5 10 kl. Integruota Lietuvių kalba ir 

literatūra, dorinis ugdymas (tikyba). Tema 

„Biblijos motyvai literatūroje ir mene“.    

Kokybinė išraiška: sudarytos galimybės 

tobulinti mokinių kūrybiškumą, platesnį 

požiūrį į dalykų integraciją, skatinama 

motyvacija, saviraiška, patriotiškumas. 

Vykdyta gerosios patirties sklaida 

Integruotais Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokų planais bus pasidalinta su 

Projekto partneriais, Šiaulių rajono 

pagrindinėmis mokyklomis. Tobulinami 

dalykų  integravimo įgūdžiai.Pridėtinė 

vertė:sudarytos galimybės tobulinti 

mokinių kūrybiškumą, platesnį požiūrį į 

dalykų integraciją, skatinama motyvacija, 

saviraiška, pilietiškumas. Tobulinami 
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dalykų integravimo įgūdžiai. 

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“ 

Projektiniai mokymai vyko trimis 

sesijomis.  

 Dalyvavo 26  rajono gyventojai. 

Kokybinė išraiška:  

 tobulino asmenines ir bendrąsias 

kompetencijas: saviugdos, kūrybinio 

mąstymo, projektų rengimo.  

Skatinamas suaugusiųjų neformalus 

švietimas ir tęstinis mokymasis.  

Įgyvendinamas Biržų r. Savivaldybės  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2018-2020 m.  

veiksmų planas. 

4. 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-

729-03-0001 „Psichologinės 

pagalbos teikimas.  Savivaldybės 

teritorijoje“ „Psichologo paslaugų  

mokyklose prieinamumo 

užtikrinimas, bendradarbiaujant su 

savivaldybėmis“ 

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ „Psichologinės pagalbos 

teikimas“ .projektas pradėtas vykdyti 

2018 m. lapkričio mėnesį(pateikti 

duomenys už 2 mėnesius). Individualios 

konsultacijos suteiktos -362 mokiniams, 

šeimų konsultacijos -15 šeimų. Socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo grupių 

vedimas – 187 mokiniai. Klasių 

valandėlės “Psichologinių problemų 

prevencija“ – 194 mokiniai. Mokymai 

„Prevencija/post prevencija“ – 15 mokyto 

Mokiniai – dalyvaudami socialinių 

emocinių kompetencijų užsiėmimuose, 

nedidelėmis grupelėmis įgijo žinių, 

įgūdžių, mokėsi suvokti savo emocijas, 

jas valdyti. Mokėsi pozityvaus 

bendravimo.Pridėtinė vertė: paslaugos 

prieinamumas- pagalba teikiama 

paslaugos gavėjo vietoje. Mokytojai- 

pagilino turimas vaiko pažinimo ir raidos 

vystymosi žinias. Gilino saugios ir 

darnios aplinkos kūrimo ugdymo įstaigoje 

žinias.Mokiniai – dalyvaudami socialinių 

emocinių kompetencijų užsiėmimuose, 

nedidelėmis grupelėmis įgijo žinių, 

įgūdžių, mokėsi suvokti savo emocijas, 

jas valdyti. Mokėsi pozityvaus 

bendravimo. Socialinis emocinis ugdymas 

sustiprins teigiamas mokinių nuostatas 

mokyklos atžvilgiu, gerės mokinių 

pasiekimai.Tėvai – gilino vaiko pažinimo 

žinias, aiškinosi, kokias klaidas daro tėvai 
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bendraudami su paaugliu, aiškinosi 

tarpasmeninių santykių valdymo svarbą 

šeimoje. 

5. 

Biržų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektas 

„Gyvenk kitaip“ 

Projekto pridėtinė  kiekybinė vertė: 
veiklose dalyvavo 323 dalyviai(36 

mokiniai,287 pedagogai ) organizuota  11 

seminarų ir 4 paskaitos. Veiklos buvo 

vykdytos Tarnybos ir mokytojų   

žmogiškaisiais ištekliais (finansuota buvo 

300 Eur pravesta viena paskaita 

pedagogams „ Pozityvus mąstymas –

kelias į bendradarbiavimą“)  

Kokybinė- organizuoti mokymai aktualūs 

mokytojams  ir įgytas kompetencijas 

panaudos praktinėje veikloje „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos integravimo galimybės“; 

„priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių 

įgūdžių ir kalbos ugdymo programa‘, 

„Bendravimo su vaikais tobulinimo 

kursai“, Vaiko socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas „Ką turi žinoti 

auklėtojos padėjėja“, vyko socialinio 

pedagogo ir psichologo konsultacijos ir kt.  

Kokybinė išraiška: 

paskaitos, metodinės veiklos, seminarai 

buvo organizuojami įvairių ugdymo 

įstaigų bendruomenių nariams. Tobulino 

vaiko pažinimo jo poreikių supratimo 

kompetencijas, mokėsi atpažinti vaiko 

gerovei kylančias rizikas  problemų 

sprendimo ir pagalbos teikimo būdus.  

Mokiniai dalyvavo „Pozityvaus mąstymo 

ugdymo“ užsiėmimuose: stiprino 

atsakingo elgesio  ir socialinius įgūdžius. 

6. 

Biržų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektas 

„Už sveiką senėjimą“ 

Veiklose dalyvavo 90 dalyvių 

(organizuota 1 paskaita,  vyko praktiniai 

užsiėmimai) 

7. 

Biržų rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų 

2015-2018 metų veiklos 

programos projektas „Garbus 

amžius – ne kliūtis 

Negautas finansavimas 

8. 

  ES struktūrinių fondų ir LR 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos,  Švietimo 

aprūpinimo centro lėšomis 

 Lyderystei palankios aplinkos  

stiprinimas savivaldybėje. Pridėtinė 

vertė: vyko 3 pristatymai, dalyvavo 70 

pedagogų ir 8 savivaldybės bendruomenės 
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finansuotas „Lyderių laikas 3“ 

projekto išleistų knygų 

pristatymas. 

nariai. 

Kokybinė išraiška: pedagogai  gebės 

kūrybingai, įdomiai ir metodiškai 

organizuoti mokymo procesą, skatins  

lyderystės augimą ir skatins naudotis 

„Lyderių laikas 3“ išleista metodine 

literatūra. Skatinama suaugusiųjų 

mokymosi visą gyvenimą motyvacija ir 

įsitraukimas į neformalųjį  mokymąsi.  

9. 

VVG  plėtros finansuojamas 

projektas „Likime Biržuose“ 

Projektinis pasiūlymas Nr. 18-3-1.2.2-3 

įtrauktas į iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės 

inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą, kuris 

patvirtintas Biržų miesto VVG valdybos.  

 

 Neformalusis suaugusiųjų švietimo ir tęstinio  mokymosi koordinavimas vyko 

vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2018-2020 m.  veiksmų planu, patvirtintu Biržų  rajono savivaldybės tarybos 2018 

m. birželio 5d.  sprendimu Nr. T-125.  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 150 savivaldybės senjorų. TAU 

fakultetai veikia Nemunėlio Radviliškyje ir Vabalninke. Tarnybos organizuojamuose mokymuose 

dalyvauja 22+ amžiaus asmenys. Tai rodo, kad tokia veikla reikalinga ne tik senjorinio  amžiaus 

žmonėms.  Veikia (9) sveikatos, kultūros ir meno, turizmo, anglų kalbos, teatro meno išraiškos, 

informacinių technologijų, etnokultūros, dvasinio pažinimo fakultetai.  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 mokymosi savaitės.  Tarnyba įsijungia į Lietuvos 

suaugusiųjų mokymosi savaitės veiklas ir 2018 m.  Vyko  paskaita – praktinis užsiėmimas „Biržų 

senjorų sveikatos būklė prieš 100-etį ir šiandien“, Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų 

atidarymas „švietimo kelias Biržuose „iš praeities į ateitį“, praktinis užsiėmimas„XXI amžiaus 

iššūkis senjorams“. Nemunėlio Radviliškyje vyko paskaita „Švietimas Nemunėlio Radviliškyje XX-

XXIa“ Rajono bendruomenei  pristatytas  projekto „Socialinės įtraukties didinimas Biržų rajono 

vyresnių nei 54 m. darbingo amžiaus asmenų tarpe“  informacinis renginys.   

 

V SKYRIUS 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

  Tarnybos pedagoginę psichologinę  pagalbą teikia 3 psichologai (2,4 et.): 

1 etatas – II kategorijos, 1 etatas – IV kategorijos ir 0,4 etato –IV kategorijos. 

  1 vyresnysis  logopedas, 1 vyresnysis specialusis  pedagogas, 1 vyresnysis socialinis 

pedagogas. Pedagoginio psichologinio sektoriaus specialistai atliko pedagoginius 

psichologinius įvertinimus, pedagoginius konsultavimus,  teikė psichologinę pagalbą 

(konsultavimą), aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje ir pedagoginiame bei 

psichologiniame mokinių, tėvų ir mokytojų švietime, prevencinėje veikloje, krizių valdyme. 

 Teikiama  visapusiška specialioji  pedagoginė psichologinė, socialinė 

pedagoginė  pagalba rajono ugdymo įstaigoms, tėvams, pagalbos vaikui specialistams. 

Konsultacijos teikiamos pagal išankstinę registraciją ir situacinius poreikius.  100 proc. 
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tenkinamas mokinių galių ir sunkumų diagnozavimo poreikis. Atlikti 137 kompleksiniai 

įvertinimai, 6 vaikų gabumų įvertinimo tyrimai. 1272  psichologo konsultacijos iš jų: 

mokiniams-886, švietimo pagalbos specialistams 36, vadovams 17, tevams/globėjams-259.  

Bendras pedagoginių psichologinių konsultacijų skaičius- 1797. Siekiant priartinti pagalbą 

arčiau kliento ir gerinti prieinamumą, psichologas   pagal  grafiką vyksta į visas ugdymo 

įstaigas po 2 kartus į mėnesį.  Socialinė pagalba suteikta 157 klientams, Logopedo  pagalba 

306 konsultacijos, specialiojo pedagogo -153 konsultacijos.  Buvo atliktos planuotos veiklos 

skirtos prevencijai- įgyvendintos 6 programos, kurių metu dalyvavo 68 mokiniai ir tėvai 

(144 val.). Tarnybos sopecialistai dalyvauja savivaldybės ir mokyklų  Vaiko gerovės 

komisijų veiklose. Pedagoginio psichologinio skyriaus Veiklos analizė atliekama 

vadovaujantis Specialiosios pedagogikos  ir psichologijos Centro pateiktu klausimynu  

              Specialiųjų poreikių mokiniams Organizuoti 4 saviraiškos renginiai (dailyraščio 

rašymas, skaitymo konkursas, parodos). 

 Gabiųjų ir vaikų ugdymas: organizuotos 27 olimpiados ir 5 konkursai, kuriuose 

dalyvavo 1107 mokinai. Nugalėtojams įteiktos asmeninės dovanos ir organizuotos 

edukacinės išvykos į Estijos respubliką , Tartu AHHA mokslo centrą ir Latvijos respubliką, 

Rygą. 

 Neformalusis suaugusiųjų švietimo ir tęstinio  mokymosi koordinavimas vyko 

įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2018-2020 m.  veiksmų planą, patvirtintą Biržų  rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio 5 d.  sprendimu Nr. T-125. 

 

VI SKYRIUS 

TYRIMAI 

 
 Tarnyba, įgyvendindama numatytus tikslus ir siekdama tenkinti teikiamų paslaugų 

kokybę bei  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius,  planuojant ateinančių metų veiklas, 

atliko tyrimus: 

               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) – 50.  Parengta tyrimo medžiaga, su kuria buvo 

supažindinti rajono pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų VGK nariai.    

  2. Tyrimas „“Specialiųjų mokymosi poreikių mokinių patiriamų patyčių paplitimas ir 

raiška Biržų rajono ugdymo įstaigose‘“ Duomenis pateikė 124 respondentai.  

 Tyrimų rezultatai pristatyti pagalbos mokinių specialistų meodiniuose užsiėmimuose ir 

Mokyklų metodinių renginių metu.  

  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.  

 5. 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; 
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 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; 

 

 Apibendrinus anketas už 2018 m. galima daryti išvadą, kad organizuotos veiklos buvo 

kokybiškos, aktualios ir naudingos.  Išaiškėjo  kokias kompetencijas toliau norėtų tobulinti dalyviai.  

      

VII SKYRIUS 

                 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

 

 Tarnyboje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu 

Nr T-245 patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 15. 

 

Pedagoginė 

psichologinė 

specialioji, 

pedagoginė 

socialinė, projektinė  

sritis 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo, 

metodinė, 

olimpiados, 

konkursai, projektinė  

sritis 

Administracija Aptarnaujantis 

personalas 

3 psichologai (2,5 

et.) 

Logopedas 

Specialusis 

pedagogas 

Socialinis pedagogas 

Neurologas (pagal 

sutartį) 

Metodininkai (2 et.) Direktorius  

Buhalteris  

Ūkvedys (0,5 et.) 

Vairuotojas 1 et. 

IKT specialistas 

(0,25 et.) 

Sekretorius  (1et.) 

Kasininkas (0,25et.) 

Remonto darbininkas 

(05 et.) 

Valytoja (1 et.) 

 

    Darbuotojų išsilavinimas: 

 

Aukštasis universitetinis/ 

magistras 

3 ir 1 

prilygintas 

magistro 

laipsniui 

Aukštasis universitetinis 8 

Aukštasis 1 
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neuniversitetinis 

Profesinis 1 

Vidurinis 1 

   

         Personalo kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimas vyksta 

vadovaujantis Tarnybos direktoriaus  2017 m. spalio 12d. Nr. V-94 „Tarnybos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos“ aprašas.  ir Tarnybos darbuotojų veiklos vertinimo 

metinis aprašas“ patvirtintas 2017 m. gegužės 5d įsakymu Nr. V-72. bei „Pagalbos mokiniui 

specialistų metinės veiklos įsivertinimo aprašas“2017 m. spalio 12 d. Įsakymo Nr. V-95. 

 2018 m. Tarnybos  darbuotojai dalyvavo 45 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose ir  tobulino šias kompetencijas: organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo -  

19, mokinių pažinimo ir pripažinimo – 4,  socialines-prevencines– 12, komunikacijos ir 

informacijos valdymo –5,  metodinės (edukacinės) veiklos tobulinimo - 5 seminaruose, 

mokymuose, konferencijose, patirties sklaidos renginiuose.  

 Tarnybos darbuotojai planuoja  ir kasmet įsivertina savo veiklą. Kvalifikacijos 

tobulinimo planai koreguojami ir įsivertinami iki sekančių metų sausio 10 d. asmeninio 

pokalbio su Tarnybos direktoriumi metu ir metinių pokalbių į(si)vertinimo 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 dėl 

veiklų specifikos  vyksta atskiri Tarnybos   švietimo ir pagalbos mokiniui, mokytojui 

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

veiklą  kartą į pusmetį. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vyksta  konsultacijos įstaigos vadybos 

klausimais.   

 

VIII. SKYRIUS 

IŠORINIAI RYŠIAI 

 

 Tarnyba  yra pasirašius partnerystės sutartis su: Biržų rajono  savivaldybės 

Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų rajono savivaldybės sveikatos biuru, Baltijos 

„Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondu, Labdaros ir paramos fondu „Algojimas“. 

Sudarytos sutartys su Lietuvos Edukologijos universitetu, Ugdymo plėtotės centru, UAB 

„Microsoft Lietuva“, bendradarbiaujama su Mykolo Romerio universiteto politikos ir 

vadybos fakultetu, Biržų PK / Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatu.  

 Informacija apie  Tarnybos veiklą, teikiamas paslaugas -  pateikiama:  

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

tinklapiuose,  informaciniuose lankstinukuose, leidiniuose, stenduose, susitikimuose su 

klientais. 

  Tarnybos paslaugomis taip pat naudojasi savivaldybės pavaldume esančios 

įstaigos: Kultūros ir sporto skyrius  bei jam priklausančios institucijos (3), Visuomenės 

sveikatos biuras, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Biržų rajono policijos komisariatas, Darbo birža, Savivaldybės Poliklinika, 

ligoninė, Biržų muziejus „Sėla“. 
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IX. SKYRIUS 

TARNYBOS  MATERIALINIAI  IŠTEKLIAI 

 

 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. Nuotoliniams mokymams 

organizuoti reikalinga konferencinė įranga, transporto priemonė teikiant kvalifikuotą 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą rajono ugdymo įstaigoms.  

 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.   

 Moksleivio krepšelio lėšos skirtos atlyginimams pedagoginio psichologinio 

sektoriaus specialistams.   Biudžeto lėšos – pedagogų švietimo ir aptarnavimo sektorių 

darbuotojams.  

  

X. SKYRIUS 

 IŠVADOS APIE 2018METŲ VEIKLĄ 

 

 Tarnyba dirbo kryptingai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiais dokumentais, Biržų rajono savivaldybės plėtros 

strateginio plano nuostatomis, Tarnybos strateginiu planu.  

 2018 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.  

 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. 

 

XI. SKYRIUS 

 STIPRIOSIOS, TOBULINTINOS INSTITUCIJOS VEIKLOS PUSĖS IR 

GRĖSMĖS. 

13.1.  Stipriosios:  

 Tarnyba – akredituota  institucija; 

 teikiamos edukacinės paslaugos tenkinančios visų amžiaus ir socialinių grupių 

mokymosi visą gyvenimą poreikius; 

 tinkamai aprūpintos visos Tarnybos darbo vietos moderniomis šiuolaikinėmis 

IT priemonėmis; 
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 kompetentinga Tarnybos specialistų  komanda, gebanti telkti savivaldybės 

švietimo bendruomenę bendriems tikslams; 

 pakankamai aktyvi metodinių būrelių veikla siekiant ugdymo(si) kokybės; 

 plėtojami partnerystės tinklai su švietimo įstaigomis, grindžiami pasitikėjimu, 

geranoriškumu ir pagarba; 

 projektinė veikla,  mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimas. 

13. 2. Tobulintinos:  

 ieškoti inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų.; 

 tobulinti  kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir grįžtamojo ryšio tyrimus; 

 plačiau panaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes mokymosi 

aplinkos plėtrai; 

13.3.  Grėsmės: 

 mažėjantis mokytojų ir mokinių skaičius; 

          13.4. Silpnybės 
 

 tik neformaliai domimasi,  kaip panaudojamos kvalifikacijos tobulinimo 

renginių metų įgytos kompetencijos;  

 

XIII. SKYRIUS 

 NUMATYTOS TOBULINTINOS VEIKLOS 2019 M. 

 

  Pagalba mokytojui siekiant mokinio  mokymo(si) pažangos  

  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukties stiprinimas.  

  Rengti tęstinio mokymosi  (ne mažiau kaip 18 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo  

programų  

    _____________ 

       

 

 

 


