ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2019 METAMS
2019-05-24 Nr.Org-34 (14.1)
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius) veiklą 2019 metams planuoja vadovaudamasis Šiaulių rajono
savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 m., patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298 ,,Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2019–2021
metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-2 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
2019–2021 metams patvirtinimo“, Skyriaus nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus 2016
m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A-1279 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus nuostatų patvirtinimo“.
Skyriaus veiklos įgyvendinimo planas parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo stebėsenos rodiklius,
brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo bei Skyriaus duomenimis.
Pagrindinės Skyriaus funkcijos:
- tirti ir vertinti švietimo būklę analizuojant, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai Savivaldybėje;
- rengti Savivaldybės strateginių švietimo plėtojimo planų projektus, teikti juos Savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendinti patvirtintus planus;
- rengti Savivaldybės metinių švietimo veiklos planų projektus, teikti juos Savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui tvirtinti ir juos
įgyvendinti;
- rengti tikslinių švietimo, kūno kultūros ir sporto programų projektus, teikti juos Savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoti patvirtintų programų
įgyvendinimą;
- teikti mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Šiaulių rajone veikiančias Savivaldybei pavaldžias mokyklas, švietimo
programas, mokymosi formas;
- vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, vykdyti valstybės švietimo
stebėseną;
- koordinuoti Savivaldybės merui pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoti mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo
proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;;
- organizuoti Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokytojų atestavimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
- organizuoti Savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinių mokyklų mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir valstybinius brandos
egzaminus;
- nustatyti mokyklos nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdyti tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą
programas, užtikrinant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas.

2

Įgyvendinant Skyriaus veiklos planą 2019 metams (toliau – Planas) prisidedama prie Savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 metams
strateginių tikslų: Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02), Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas
04).
SITUACIJOS ANALIZĖ
Tenkinant Savivaldybės gyventojų poreikius bei užtikrinat švietimo prieinamumą 2018–2019 m. m. Savivaldybėje veikia 35 biudžetinės švietimo
įstaigos: 22 bendrojo ugdymo mokyklos (4 gimnazijos, 12 pagrindinių mokyklų, 6 mokyklos-daugiafunkciai centrai (toliau – MDC), 9 lopšeliai-darželiai, 3
neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir viena švietimo pagalbos įstaiga – Švietimo pagalbos tarnyba.
Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) 1–12 klasėse 2018-09-01 duomenimis mokėsi 3 360 mokinių (122 mokiniais arba 3,5 proc. mažiau nei
2017-10-01). Mokinių skaičiaus mažėjimą lemia neigiamas gyventojų migracijos rodiklis Savivaldybėje (per 2018 m. 131 vaikas kartu su tėvais išvyko
gyventi į užsienį), geografinė Savivaldybės padėtis (arti Šiaulių miesto švietimo įstaigos) ir kitos priežastys.
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Užtikrinant ugdymo prieinamumą kiekvienam visuomenės nariui, sudarytos sąlygos Savivaldybės gyventojams tęsti mokymąsi ir įgyti išsilavinimą.
Suaugusiųjų mokymas vykdomas Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje (pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalį) ir Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijoje (pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas). Šiose įstaigose 2018–2019 m. m. mokosi 9
suaugusieji.
Vykstant spartiems ugdymo paradigmų pokyčiams, reikšmingu tampa visapusiškas asmenybių, pasižyminčių specialiaisiais ugdymosi poreikiais
(toliau – SUP), lavinimas, jų kūrybines galias skatinantis ugdymas – Savivaldybės BUM įgyvendinama inkliuzijos koncepcija: 354 SUP mokiniai, t. y. 10,8
proc. visų BUM besimokančių mokinių, mokosi visiškos integracijos forma, o didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sudarytos
sąlygos ugdytis, atsižvelgiant į jų poreikius ir galias, dalinės integracijos forma specialiosiose, lavinamosiose bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse,
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veikiančiose Kuršėnų Pavenčių MDC (2018-09-01 duomenimis šioje įstaigoje mokomi ir lavinami 29 mokiniai iš įvairių Savivaldybės vietovių).
Užtikrinta brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo kokybė. 2017–2018 m. m. 173
abiturientai laikė vienuolikos mokomųjų dalykų 656 valstybinius brandos egzaminus (toliau – VBE). Abiturientai išlaikė 606 VBE (92 proc.), iš jų 86–100
balų įvertinti 9 proc. VBE. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 5 mokiniai gavo šimto balų įvertinimus. Savivaldybės abiturientams geriausiai sekėsi
laikyti istorijos ir informacinių technologijų, blogiausiai – geografijos VBE. Brandos atestatai įteikti 170 abiturientų, t. y. 98,3 proc. visų abiturientų (šalyje
96 proc.). Tolimesnė abiturientų veikla: 102 (59,4 proc.) mokėsi universitetuose ir kolegijose, 17 (9,7 proc.) – profesinio mokymo įstaigose, 11 (6,3 proc.)
dirbo Lietuvoje, 29 (16,7 proc.) dirbo užsienyje, 11 (6,3 proc.) atliko savanorišką karo tarnybą, 3 (1,6 proc.) nesimokė ir nedirbo.
Savivaldybės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkiai mažesni nei šalies, matematikos mažesni nei lietuvių kalbos.
Aukštesniuoju lygiu (9–10 balų) įvertintos 28 mokinių žinios: 20 (6,83 proc.) lietuvių kalbos, 8 (2,71 proc.) matematikos. Pagrindiniu lygiu (6–8 balais)
įvertintos 223 mokinių žinios: 165 (56,32 proc.) lietuvių kalbos, 58 (19,65 proc.) matematikos, o patenkinamai – 203 mokinių žinios: 83 (28,33 proc.)
lietuvių kalbos, 120 (40,67 proc.) matematikos. Dešimtose klasėse 2017–2018 m. m. pabaigoje mokėsi 307 mokiniai. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 296
mokiniai, t. y. 97 proc. visų dešimtokų (šalyje 95 proc.). Tolimesnė dešimtokų veikla: 159 (52 proc. ) tęsė mokymąsi Savivaldybės gimnazijose; 50 (16 proc.)
– Šiaulių ir kitų savivaldybių gimnazijose; 87 (28 proc.) – profesinio mokymo įstaigose; nesimokė ir nedirbo 11 (3 proc.); dirbo Lietuvoje 1 (0,3 proc.); dirbo
užsienyje 2 (0,7 proc.).
Gerinant mokinių ugdymo(-si) pasiekimus Švietimo ir sporto skyrius 2018 metais tęsia projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ veiklas bei
dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ veiklas įgyvendina
5 Savivaldybės BUM. Projekto tikslas – pagerinti 7–8 klasių mokinių skaitymo gebėjimus. Jo įgyvendinimui gautas 107 534,61 Eur finansavimas. Mokyklos
aprūpintos moderniomis ugdymo priemonėmis padedančiomis tobulinti skaitymo suvokimo įgūdžius. Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“,
Savivaldybės kūrybinė komanda rengia pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“, kurio tikslas – praktinės (tiriamosios) ugdymo(-si) veiklos
aktyvinimas gamtamoksliniame ugdyme. Projekte dalyvauja 13 Savivaldybės BUM ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Penkiolika Savivaldybės BUM
dalyvaudamos Europos Sąjungos fondų investicijų projekte Nr. 09.1.3-CPVA-V70-02-001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų
priemonėmis“ gavo mokymo priemonių 1–4 klasėms už 41 050,50 Eur.
Gabiausiems Savivaldybės mokiniams, jų mokytojams ir mokinių tėvams pagerbti organizuota šventė, kurioje apdovanota 313 mokinių ir ugdytinių
bei 169 pedagogai, garsinę Savivaldybę šalies renginiuose.
Savivaldybės BUM tinklas išplėtotas, kai kuriose seniūnijose yra po keletą to paties tipo mokyklų, kuriose mokosi nuo 40 iki 120 mokinių. Siekiant
didinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę reikalinga mokyklų tinklo pertvarka, nes dalyje mokyklų dėl mažo mokinių skaičiaus sudarytos jungtinės klasės
arba klasės jungiamos per atskirų mokomųjų dalykų pamokas, neužtikrinamos užsienio kalbos, pasirenkamųjų modulių, neformaliojo švietimo veiklų
pasirinkimo galimybės. Tokių mokyklų infrastruktūros išlaikymui skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos efektyviai.
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme (toliau – IPU) dalyvaujančių Savivaldybės vaikų skaičius kasmet didėja. Pagal IPU programas
devyniuose lopšeliuose-darželiuose ir septyniolikoje BUM 2018-09-01 duomenimis ugdomi 1 354 vaikai (46-iais daugiau nei 2017-09-01). Nors vaikų
skaičius tiek Lietuvoje, tiek Savivaldybėje kiekvienais metais mažėja, tačiau vaikų, turinčių SUP, IPU įstaigose daugėja, ypač turinčių kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų. Siekiant užtikrinti SUP vaikų ugdymą Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ veikia 2 grupės vaikams, turintiems sveikatos problemų, kuriose
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ugdomi 14 vaikų. Plėtojant įtraukųjį ugdymą, 322-iems vaikams (36 proc. visų pagal IPU programas ugdomų vaikų), turintiems SUP, sudarytos sąlygos
saugiai ir kokybiškai ugdytis visiškos integracijos forma IPU grupėse.
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Skatinant tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, plėtojamas elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ funkcionalumas: pedagogai ir vadovai pateikia ir
keičiasi informacija su tėvais apie vaiko ugdymą, jo pasiekimus bei daromą pažangą.
Atsižvelgiant į poreikį ir įgyvendinant lygiateisiškumo principą, didinant IPU prieinamumą ir įvairovę, mažinant socialinę atskirtį, siekiant užtikrinti
IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, vietovėse, kuriose labiausiai pastebimas IPU prieinamumo trūkumas, vykdyta IPU paslaugų plėtra, sudarant
sąlygas ugdytis 80 vaikų:
- naujos grupės įsteigtos Drąsučių ir Šakynos mokyklose; šiuolaikiškame dar viename moduliniame pastate ugdomi Aukštelkės gyvenvietės vaikai;
Bazilionų MDC įsteigta grupė jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams ir iš nuomojamo pastato į MDC pastate naujai įrengtą grupę perkelti 4–6
metų vaikai;
- suremontuota grupė ir pritaikyta aplinka vaikams ugdytis visą dieną Šilėnų mokykloje.
Netenkinant ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių Ginkūnų, Kairių, Šiaulių kaimiškojoje ir kitose seniūnijose,
Savivaldybė kompensuoja tėvams 70 Eur mėnesinį mokestį už aukščiau minėto amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose,
vykdančiose IPU programas. Šiaulių mieste esančiose privačiose IPU įstaigose ugdomi 38 vaikai. Užtikrinant IPU prieinamumą, Savivaldybė yra sudariusi
Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe ir nukreipė į miesto bendrosios ir specialiosios paskirties IPU įstaigas
ugdytis 11 vaikų.
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius dėl IPU paslaugų prieinamumo, planuojamas naujų IPU grupių steigimas Kuršėnų Pavenčių MDC, Kairių
pagrindinėje ir Voveriškių mokyklose, Ginkūnų lopšelio-darželio rekonstrukcija ir plėtra, įsteigiant 2 grupes.
Trijose Savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose įgyvendinamos 26 programos, kurias lanko 917 mokinių:
Kuršėnų meno mokykloje – 388 (44 daugiau nei 2017 m.), Kuršėnų sporto mokykloje – 382 (2 daugiau nei 2017 m.), Kuršėnų kūrybos namuose – 265 (22
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daugiau nei 2017 m.).
Užtikrinant kuo įvairesnę neformaliojo vaikų švietimo veiklą ir prieinamumą, vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarka, 2018 m. 25 teikėjai Savivaldybėje įgyvendino 34 neformaliojo vaikų švietimo programas. Sausio–gegužės mėnesiais vykdytose
veiklose vidutiniškai dalyvavo 910 mokinių, spalio–gruodžio mėnesiais – 801 (2017 m. – 1 244 mokiniai). Neformaliojo vaikų švietimo finansavimui
panaudota 113 090 Eur, t. y. 22 590 Eur daugiau nei 2017 m.
2018-10-01 duomenimis Savivaldybės BUM pagrindinėje darbovietėje (neskaičiuojant ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei esančių vaiko
auginimo atostogose) dirbo 433 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 10 įgiję mokytojo eksperto, 176 – mokytojo metodininko, 180 – vyresniojo mokytojo
kvalifikacines kategorijas. Didžiausia dalis pedagogų (94 pedagogai) yra 55–59 metų (šalyje – 50–54 m.) amžiaus, tai sudaro 21,7 proc. visų Savivaldybės
BUM pedagogų. Tik 8 (1,8 proc.) pedagoginiai darbuotojai yra iki 30 metų amžiaus. Per paskutinius tris metus pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal
amžių išlieka apytiksliai toks pat, išskyrus tai, kad padaugėjo 55–64 m. amžiaus pedagoginių darbuotojų. Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojama Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo programa pasinaudojo 28 pedagoginiai darbuotojai.
Savivaldybės švietimo įstaigoms vadovauja 55 vadovai, iš jų 27 direktoriai, 28 direktorių pavaduotojai ugdymui. Aktuali problema – vadovų
trūkumas Savivaldybės švietimo įstaigose. Neatsiranda kandidatų Savivaldybės organizuojamuose konkursuose į laisvas švietimo įstaigų direktorių vietas.
Laikini direktoriai paskirti 6-ioms švietimo įstaigoms. Sprendžiant šią problemą vienas vadovas paskirtas vadovauti 3 švietimo įstaigoms, dar vienas vadovas
vadovauja 2 švietimo įstaigoms.
Atsižvelgiant į veiklos prioritetus ir teisės aktus, vykdytas direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo
ugdymui ir mokymui(-si) kompetencijos tobulinimui organizuotos metodinės-praktinės konferencijos „Mokinių pasiekimai. Ką galime padaryti kitaip?“,
„Ugdymo proceso kitose erdvėse įtaka mokinių pažangai“, metodinė diena „Edukacinių erdvių panaudojimas patirtinio vaikų ugdymo skatinimui Šiaulių
rajone“, praktinis seminaras „Mokymosi pagalba pasiekimams gerinti“ ir t. t. Plėtojant švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo kompetencijas,
organizuoti: seminaras-konsultacija „Švietimo įstaigų realijos ir ateities perspektyvos“, seminaras „Asmens duomenų apsauga: pakeitimai, praktiniai
aspektai“, konsultacija dėl mokytojų etatinio darbo užmokesčio ir t. t.
Vykdyta BUM veiklos priežiūra šiomis temomis: „Mokinių pažangos stebėsenos veiksmingumas bendrojo ugdymo mokyklose“, „Edukacinių erdvių
panaudojimas patirtinio vaikų ugdymo skatinimui“, „2018 m. lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas
ir vykdymas“, „2018 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas“, „Ugdymo proceso organizavimas bendrojo
ugdymo mokyklose birželio 1–15 d.“, „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“,
„Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių įstaigų individualaus ir grupinio ugdytinių mokymo metodai, būdai ir formos“. Parengtos 43
ugdymo proceso priežiūros pažymos.
Švietimo ir sporto skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, parengė 82 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Pažymėtina, kad nuo 2015
iki 2018 metų negautas nei vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimas dėl laiku neparengtų Savivaldybės sprendimo
projektų.
Siekiant užtikrinti mokinių užimtumą vasarą, jų poilsiui organizuoti Savivaldybė skyrė 8 000 Eur. Organizuotos 6 stovyklos, jose turiningai laiką
praleido 140 vaikų, iš jų 78 iš socialinės rizikos šeimų.
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Užtikrinant visų toliau kaip 3 km nuo mokyklų gyvenančių mokinių pavėžėjimą, Savivaldybės BUM naudoja 24 mokyklinius (geltonuosius)
autobusus, kuriais pavežami 605 mokiniai. 436 mokiniai į mokyklas atvyksta vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, o 108 mokiniai pavežami į
mokyklas privačiu transportu. Pagal Švietimo ir sporto skyriaus parengtą paraišką Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 3
mokyklinius autobusus: Kužių gimnazijai ir Kuršėnų Stasio Anglickio, Šakynos mokykloms. Siekiant spręsti mokinių pavėžėjimo problemą 1 mokyklinis
(geltonasis) autobusas, įsigytas Savivaldybės lėšomis, skirtas Šilėnų mokyklai.
2018-10-01 duomenimis Savivaldybės švietimo įstaigose nemokamai maitinti 1 278 mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo programos vaikai (36,1
proc.). Visos Savivaldybės ugdymo įstaigos dalyvauja ES paramos programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų
ugdymo įstaigose“. Septyniolikoje BUM veikia valgyklos, į šešias mokyklas, neturinčias valgyklų, organizuojamas maisto atvežimas termosuose. Visos
išlaidos, susijusioms su švietimo įstaigų valgyklų veikla, skirtos iš Savivaldybės biudžeto.
Švietimo ir sporto veiklos programai skirta 15 908 869 Eur (2017 m. – 15 308 771 Eur), tai sudarė 38,3 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų (2017
m. – 42,7 proc.).
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija – 7 917 155 Eur, iš jų: 7 797 000 Eur mokymo lėšų bendrajam ugdymui (2017 m. – 7 568 650 Eur),
48 500 Eur – specialioji tikslinė dotacija Savivaldybės mokykloms (klasėms), šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (2017 m.
– 50 600 Eur), 59 455 Eur – pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui (2017 m. – 27 891 Eur), neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų darbo
apmokėjimui – 12 200 Eur. Nepanaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą specialiosios tikslinės dotacijos – 9 267 Eur (Kuršėnų Pavenčių MDC – 8 042 Eur,
Kužių gimnazija – 1 204 Eur).
2018 m. Švietimo ir sporto veiklos programoje valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (7 917 155 Eur) sudarė 49,8 proc. (2017 m. – 51,2
proc.), Savivaldybės biudžeto lėšų dalis (7 235 750 Eur) – 45,5 proc. (2017 m. 43,4 proc.), įstaigų pajamos (656 042 Eur) – 4,1 proc. (2017 m. – 4,2 proc.),
neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšų dalis (99 922 Eur) – 0,6 proc. (2017 m. – 0,6 proc.).
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šalies mokyklose įvestas etatinis mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, apmokėjimo modelis, keitėsi mokyklų finansavimo tvarka. Iš
specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti mokykloms tiesiogiai skiriamos lėšos ugdymo planui įgyvendinti, o kitas lėšas Savivaldybė
paskirsto vadovaudamasi Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei savo nustatyta tvarka. 2018 m. trūkstant specialiosios
tikslinės dotacijos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, Savivaldybė papildomai skyrė 46 933 Eur. Teisės aktai dėl šio modelio įgyvendinimo patvirtinti
vasaros laikotarpiu, todėl mokykloms neliko laiko pasirengti šio modelio įgyvendinimui. Švietimo ir sporto skyrius pasitelkė konsultantus dėl sklandaus
etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimo, atliko BUM darbo apmokėjimo ir skirto darbo užmokesčio dermės įvertinimą, pateikė išvadas ir
rekomendacijas.
Plane naudojami trumpiniai: BUM – bendrojo ugdymo mokykla; IU – ikimokyklinis ugdymas; MDC – mokykla-daugiafunkcis centras; NEMIS –
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema; NVŠ – neformalusis vaikų švietimas; ŠAC – Švietimo aprūpinimo centras; ŠPC
– Švietimo paslaugų centras; ŠPT – Švietimo pagalbos tarnyba; ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema.
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VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANO PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VEIKLOS PRIORITETAS
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas.
TIKSLAI, UŽDAVINIAI
1. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas:
1.1. modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas;
1.2. tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą;
1.3. skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
2. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas:
2.1. užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją;
2.2. skatinti sveikatingumą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
3. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas:
3.1. didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą.
4. Saugumo rajone didinimas:
4.1. Vykdyti prevencines programas.
LĖŠOS 2019 METŲ SKYRIAUS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMUI
Iš viso 660 631,59 Eur, iš jų:
• Mokymo lėšos – 429 072 Eur;
• Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui – 135 839, 59 Eur;
• Savivaldybės biudžeto lėšos – 95 720 Eur.
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Veiksmo kodas

Veiklos kodas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Tikslo kodas

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Atsakingas (-i)
vykdytojas (-ai)

Numatomi
asignavimai
(Eur)

Proceso ir (ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai

Švietimo ir sporto veiklos programa (kodas 12)
Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02)
Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas

01

Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas

01

01

01

01

02

01

01

02

01

01

01

02

02

Atnaujinti ir plėsti informacinių technologijų materialiąją aplinką Savivaldybės švietimo įstaigose
Ne mažiau 10
švietimo įstaigų
atnaujina ir
R. Paulauskienė,
(arba) plečia
Informacinių komunikacinių technologijų
II–IV ketv.
vyriausioji
0,00
informacinių
priemonių įsigijimo inicijavimas
specialistė
komunikacinių
technologijų
materialiąsias
aplinkas
Ne mažiau 5
R. Galkus,
švietimo
vedėjo
Švietimo įstaigų interneto svetainių
įstaigos
I–IV ketv.
pavaduotojas,
0,00
atnaujinimas
atnaujina
vyriausieji
interneto
specialistai
svetaines

Pastabos,
komentarai
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01

01

01

01

01

01

Plėsti Savivaldybės švietimo įstaigų elektronines paslaugas

05

05

05

01

Elektroninių paslaugų plėtros švietimo
įstaigose koordinavimas

I–IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
vyriausieji
specialistai

01

01

Brandos atestatų, jų priedų,
pagrindinio išsilavinimo ir kitų
pažymėjimų blankų apskaitos
Mokinių registre vykdymas

I–IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

I–IV ketv.

01

01

05

01

02

Vaikų registracijos į
ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo grupes sistemos
stebėsenos vykdymas ir
koregavimo inicijavimas

01

01

05

01

03

Švietimo statistikos
ŠV-03 ir 4-mokykla ataskaitų
formavimas

I ketv.

01

01

05

01

04

Švietimo statistikos
1-mokykla ataskaitos formavimas

I ketv.

01

01

05

01

05

Duomenų atnaujinimo NEMIS
koordinavimas ir vykdymas

IV ketv.

01

01

05

01

06

Duomenų atnaujinimo Mokinių
registre koordinavimas

III ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė
V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė
G. Markauskienė,
vyriausioji
specialistė
G. Markauskienė,
vyriausioji
specialistė
G. Markauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Ne mažiau 3
švietimo
įstaigos tobulina
ir (arba)
atnaujina
elektronines
paslaugas

0,00

Vykdoma
apskaita

0,00

0,00

0,00

Vykdoma
stebėsena, pagal
poreikį
koreguojama
registracijos
sistema
Suformuotos
ataskaitos
pateiktos ŠVIS
Suformuota
ataskaita
pateikta ŠVIS

0,00

Atnaujinti
duomenys

0,00

Atnaujinti
duomenys

10

01

01

05

01

07

Brandos atestatų, jų priedų,
pagrindinio išsilavinimo ir kitų
pažymėjimų blankų panaudojimo
2019 m. ataskaitos suformavimas

01

01

05

01

08

Švietimo statistikos
2-mokykla ataskaitos formavimas

IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

0,00

Suformuota
ataskaita
pateikta ŠVIS

09

Švietimo statistikos
3-mokykla, 3D-mokykla ir
3ES-mokykla ataskaitų
formavimas

IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Suformuotos
ataskaitos
pateiktos ŠVIS

10

Duomenų atnaujinimo Pedagogų
registre koordinavimas

IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Atnaujinti
duomenys

01

01

05

01

01

05

01

01

06

01

01

06

01

01

07

01

01

07

01

01

IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Suformuota
ataskaita ir
pateikta ŠAC

Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės BUM materialiąsias aplinkas

01

BUM materialiųjų aplinkų atnaujinimo ir
naujų mokymo priemonių įsigijimo
inicijavimas

III–IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

0,00

Ne mažiau 11
BUM
atnaujintos ir
(arba) išplėstos
materialiosios
aplinkos

Atnaujinti ir plėsti materialiąsias aplinkas Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose

01

Neformaliojo švietimo įstaigų
materialiųjų aplinkų atnaujinimo ir naujų
mokymo priemonių įsigijimo
inicijavimas

III–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Vienoje
neformaliojo
švietimo
įstaigoje
atnaujintos ir
(arba) išplėstos
materialiosios
aplinkos
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01

01

08

01

01

08

01

02

01

02

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

Tobulinti mokinių pavėžėjimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje
01

Paraiškų Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai mokykliniams autobusams
gauti teikimas

I–II ketv.

T. Matusevičius,
vyriausias
specialistas

0,00

Pateikta
paraiška

Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą
Koordinuoti Savivaldybės BUM išorės vertinimą

01

01

01

01

01

01

01

Informacijos išorės vertintojams apie
silpną Geros mokyklos požymių raišką
turinčias Savivaldybės BUM, įtrauktas į
mokyklų rizikos išorinio vertinimo
sąrašą, teikimas

02

BUM rizikos išorinis vertinimas
Savivaldybėje

02

02

02

01

Savivaldybės silpną Geros
mokyklos požymių raišką turinčių
BUM konsultavimas dėl rizikos
vertinimų tvarkos, metodikos,
procesų

02

Po rizikos vertinimo BUM
pateiktų ataskaitų analizavimas

03

Savivaldybės BUM rizikos
išorinio vertinimo rezultatų
apibendrinimas, grįžtamojo ryšio
Skyriaus darbuotojams teikimas

I–IV ketv.

M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

Užpildyti išorės
vertintojų
pateikti
klausimynai

I–IV ketv.

M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

Vertintos 3
BUM

I–II ketv.

M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

Konsultuotos 3
BUM

II–IV ketv.

M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

II–IV ketv.

M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

Išanalizuotos
mokyklų rizikos
vertinimo
ataskaitos
Apibendrinti
išorinio rizikos
vertinimo
rezultatai,
informuoti
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Skyriaus
darbuotojai
01
01

01

02
02

02

02
02

02

01

01

01

02

02

01

01

02

02

04

01

02

02

Koordinuoti Savivaldybės BUM veiklos kokybės įsivertinimą

01

04

01

02

03

BUM konsultavimas dėl
įsivertinimo metodikos

BUM veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatų (ataskaitų)
analizavimas ir apibendrinimas

Visuomenės informavimas apie
BUM veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatus

I–II ketv.

I–II ketv.

III ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė
M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Konsultuotos
visos BUM

0,00

Išanalizuoti ir
apibendrinti
BUM veiklos
kokybės
įsivertinimo
rezultatai

0,00

Apibendrinti
veiklos kokybės
įsivertinimo
rezultatai
pateikti
savivaldybės
tinklalapyje

0,00

Analizuoti
ugdymo planai ,
vaikų pasiekimų
aplankalai
švietimo
įstaigose,
parengtos
analizės

Vykdyti švietimo įstaigų veiklos priežiūrą

01

Priežiūros „Ugdomosios veiklos
planavimas ir vaiko pasiekimų
vertinimas siekiant vaiko
ugdymosi pažangos“ vykdymas

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė
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rezultatai ir
rekomendacijos

01

01

01

02

02

02

02

02

02

04

04

04

01

02

02

04

01

02

02

01

02

Priežiūros „Savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų pamokų
tvarkaraščių atitikimas ugdymo
planams ir higienos normoms“
vykdymas

03

Priežiūros „Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo tyrimo
organizavimas ir vykdymas
savivaldybės BUM“
organizavimas

04

Priežiūros „Sisteminga mokymosi
pagalba mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimui BUM 9–10 ir
I–IV gimnazijų klasėse“
vykdymas

05

Priežiūros „Mokytojų profesinio
tobulėjimo skatinimo ir vertinimo
sistema Savivaldybės BUM“
vykdymas

II ketv.

II ketv.

III–IV ketv.

III–IV ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė
J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės
M. Pavilionienė,
R. Paulauskienė,
vyriausios
specialistės,

Vykdyti švietimo įstaigų veiklos stebėseną

0,00

Vykdyta
priežiūra.
Parengta
pažyma.

0,00

Vykdyta
priežiūra.
Parengta
pažyma.

0,00

Vykdyta
priežiūra.
Parengtos
pažymos.

0,00

Vykdyta
priežiūra.
Parengta
pažyma.
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01

01

01

02

02

02

02

02

02

01

02

02

01

02

03

01

02

03

05

05

05

05

01

02

03

04

Klausimyno Savivaldybės BUM
mokinių ir gamtos dalykų
mokytojų apklausai
„Gamtamokslinio ugdymo kokybė
Šiaulių r. BUM“ parengimas
Tyrimo apie Savivaldybės BUM
mokinių ir mokytojų nuomonė dėl
gamtamokslinio ugdymo kokybės
atlikimas

Grįžtamojo ryšio Savivaldybės
BUM apie tyrimo
„Gamtamokslinio ugdymo kokybė
Savivaldybės BUM“ rezultatus
teikimas

Projekto „LECTIO DE VIA /
Skaitymo kelias“ integruotų
pamokų stebėjimas ir aptarimas

I ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

I ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

II ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

II–IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė

0,00

Parengtas
klausimynas

0,00

Atlikta
apklausa,
išanalizuoti
apklausos
duomenys

0,00

Mokyklų
bendruomenėms
pateikta
duomenimis
grįsta
informacija apie
gamtamokslinio
ugdymo kokybę

0,00

Stebėta
mokytojų
veikla, teikti
pasiūlymai

Tobulinti Savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kompetencijas ir kvalifikaciją

01

Savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų
ir vadovų dalyvavimo seminaruose,
konferencijose ir kituose renginiuose
koordinavimas

I–IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Atlikta
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
analizė,
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mokytojai
dalyvavo ne
mažiau 160
renginių

01

01

01

02

02

02

03

03

03

01

01

01

01

02

03

01

02

03

01

04

01

02

03

01

05

01

02

03

01

06

Savivaldybės BUM vadovų
pavaduotojų ugdymui
kvalifikacijos tobulinimo
programos „Kupiškio rajono
mokyklų patirtis gerinant mokinių
mokymo(si) pasiekimus“
parengimas
Pasitarimo lopšelių-darželių
direktoriams
„Ugdymo turinio patrauklumo
didinimas įstaigoje“
organizavimas
Edukacinės išvykos Savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų
pavaduotojams ugdymui
„Kupiškio rajono mokyklų patirtis
gerinant mokinių mokymo(si)
pasiekimus“ organizavimas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų perkvalifikavimo
studijų sklaidos vykdymas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos
tobulinimo sklaidos vykdymas
Edukacinės išvykos Savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovams bei vadovų
pavaduotojams ugdymui

I ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Parengta
kvalifikacijos
tobulinimo
programa

I ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
pasitarimas

I–II ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuota
išvyka ir
susipažinta su
Kupiškio rajono
švietimo įstaigų
gerąja patirtimi

0,00

Vykdoma
sklaida

0,00

Vykdoma
sklaida

0,00

Organizuota
išvyka ir
susipažinta su
XXXX rajono

I–IV ketv.

I–IV ketv.

II ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė
R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė
J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
V. Lipskienė,
vyriausioji
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01

02

03

01

07

01

02

03

01

08

01

02

03

01

09

01

02

03

01

10

01

02

03

01

11

01

02

03

01

12

„Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
patirtis gerinant vaikų ugdymo(si)
pasiekimus“ organizavimas
Pasitarimo BUM direktoriams ir
pavaduotojams ugdymui
„Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo organizavimas ir
vykdymas“ organizavimas
Pasitarimo BUM direktorių
pavaduotojams ugdymui ,,2019–
2020 m. m. mokyklų ugdymo
planų rengimas“ organizavimas
Pasitarimo BUM direktoriams ir
pavaduotojams ugdymui „Brandos
egzaminų, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo
naujovės“ organizavimas
Konferencijos savivaldybės
švietimo įstaigų direktoriams,
direktorių pavaduotojams
ugdymui „Rugsėjui artėjant...
Naujovės, aktualijos“
organizavimas
Pasitarimo BUM direktoriams ir
pavaduotojams ugdymui „Brandos
egzaminų, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo rezultatai“
organizavimas
Naujai pradėjusių dirbti
ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo pedagogų konsultavimas

specialistė

ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
gerąja patirtimi

II ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
pasitarimas

II ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
pasitarimas

III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
pasitarimas

III ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

0,00

Organizuota
konferencija

III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
pasitarimas

III ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Stebėta naujų
pedagogų
veikla, teikti
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pasiūlymai

01

02

03

01

13

01

02

03

01

14

01

02

03

01

15

01

02

03

01

16

01

02

03

01

17

01

02

03

01
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Konferencijos projekte „LECTIO
DE VIA / Skaitymo kelias“
dalyvaujančių mokyklų
komandoms „Projektas „LECTIO
DE VIA / Skaitymo kelias“:
(ne)sėkmės ir lūkesčiai“ (Biržai)
organizavimas
Kvalifikacijos tobulinimo
programos BUM vadovams
,,Mokymosi pagalba individualiai
mokinio pažangai skatinti:
sisteminio požiūrio būtinybė“
parengimas ir įgyvendinimas
Pasitarimo IU įstaigų vadovams
„Kas, kaip ir kodėl?“
organizavimas
Seminaro-pasitarimo BUM
direktoriams ir direktorių
pavaduotojams ugdymui
„Veiksmingas mokyklų veiklos
planavimas: išlikti ar tobulėti?“
organizavimas
Edukacinės išvykos Savivaldybės
švietimo įstaigų direktoriams ir
pavaduotojams ugdymui į parodą
„Mokykla 2019“ organizavimas
BUM direktorių ir direktorių
pavaduotojų ugdymui diskusijos
„Projekto „Ugdymas netradicinėse
erdvėse“ įtaka mokinių pasiekimų

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuota
konferencija

0,00

Organizuotas
seminaras,
užtikrinta
gerosios
patirties sklaida

0,00

Organizuotas
pasitarimas

IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuotas
seminaraspasitarimas

IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

Organizuota
išvyka

IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
vyriausieji

0,00

Organizuota
diskusija

III ketv.

IV ketv.

IV ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas
V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė
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01

01

01

02

02

02

03

03

03

01
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gerinimui“ organizavimas

specialistai

Pasitarimo Savivaldybės švietimo
įstaigų direktoriams
„Geroji darbo patirtis XXXXX
mokykloje“ organizavimas

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

02

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos koordinavimas

02

Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų, siekiančių įgyti
mokytojo metodininko ar
mokytojo eksperto kvalifikacinę
kategoriją, praktinės veiklos
vertinimo vykdymas

01

IV ketv.

0,00

I–IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
V. Lipskienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

Organizuotas
pasitarimas
Patvirtintos
mokytojų,
pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos
programos,
vykdoma
atestacijos
apskaita.
Vykdytas iki 15
mokytojų ir
pagalbos
mokiniui
specialistų,
siekiančių įgyti
mokytojo
metodininko ar
mokytojo
eksperto
kvalifikacinę
kategoriją,
praktinės
veiklos
vertinimas
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01

02

03

02

02

Dalyvavimas mokyklų mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos komisijų posėdžiuose

01

02

03

02

03

Mokytojo atestacijos pažymėjimų
išdavimo ir apskaitos vykdymas

01

02

04

01

02

04

01

02

05

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
T. Matusevičius,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
V. Lipskienė,
vyriausieji
specialistai

I–IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

0,00

Dalyvauta
Mokyklų
mokytojų ir
pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos
komisijos
posėdžiuose
Vykdoma
apskaita.
Parengta
pažymėjimų
panaudojimo
2019 m.
ataskaita
pristatyta ŠAC

Sukurti ir vykdyti rezultatyviai dirbančių mokytojų skatinimo sistemą Savivaldybėje

01

Rezultatyviai dirbančių mokytojų,
išrenkant Metų mokytoją, pagerbimas

I, IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Informuoti visuomenę apie ugdymo(si) galimybes Savivaldybėje

Išrinktas Metų
mokytojas.
Metų mokytojo
kandidatūra
teikiama
Lietuvos
Respublikos
švietimo,
mokslo ir sporto
ministerijos
premijai gauti.

Pagal
komisijų
posėdžių
grafikus
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01

02

05

01

02

05

01

02

06

01

02

06

01

02

06

01

02

06

Išspausdinti
straipsniai
Informacijos visuomenei apie
V. Lipskienė,
spaudoje,
01
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
I–IV ketv.
vyriausioji
0,00
publikuoti
parengimas ir sklaida
specialistė
pranešimai
žiniasklaidoje
Išspausdinta
informacinio
Informacijos visuomenei apie specialiųjų
E. Leparskienė,
pobūdžio žinutė
02
poreikių mokinių ikiprofesinio rengimo
I–IV ketv.
vyriausioji
0,00
spaudoje,
galimybes parengimas ir sklaida
specialistė
publikuoti
pranešimai
žiniasklaidoje
Plėtoti švietimo, socialinės, psichologinės pagalbos teikimą Savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vaikams
Specialiosios, pedagoginės, psichologinės
E. Leparskienė,
Konsultuota ne
pagalbos teikimo ikimokyklinio,
V. Lipskienė,
01
I–IV ketv.
0,00
mažiau kaip 200
priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vyriausiosios
vaikų ŠPT
vaikams koordinavimas
specialistės
Rengiami
Savivaldybės ikimokyklinio ir
reikalingi
priešmokyklinio amžiaus vaikų
V. Lipskienė,
dokumentai,
nukreipimas į ugdymo ir priežiūros
02
I–IV ketv.
vyriausioji
28 000,00
vedama
paslaugas teikiančias Šiaulių miesto bei
specialistė
apskaita,
Savivaldybės nevalstybines švietimo
nukreipta iki 50
įstaigas
vaikų
Rengiami
Savivaldybės ikimokyklinio amžiaus
reikalingi
V. Lipskienė,
vaikų nukreipimas į ugdymo paslaugas
dokumentai,
03
I–IV ketv.
vyriausioji
3 000,00
teikiančius Šiaulių miesto lopšeliusvedama
specialistė
darželius
apskaita,
nukreipta iki 6
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vaikų

01

02

06

04

Savivaldybės specialiųjų poreikių vaikų
nukreipimas į specialiųjų poreikių
vaikams ugdymo paslaugas teikiančias
Šiaulių miesto švietimo įstaigas

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

20 000,00

0,00

01

02

06

05

Privalomos IU programos įgyvendinimas

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

01

02

06

06

1 klasės mokinių pagerbimo Rugsėjo 1osios proga organizavimas

III ketv.

J. Šertvytienė
skyriaus vedėja

0,00

01

02

06

07

Rajoninio pradinių klasių mokinių
konkurso „Šviesoforas“ organizavimo
inicijavimas ir koordinavimas

II ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas

0,00

01

02

07

01

01

02

02

07

07

Rengiami
reikalingi
dokumentai,
vedama
apskaita,
nukreipta iki 6
vaikų
Pagal VGK
komisijos
nutarimus
Paskatintų 1 kl.
mokinių
skaičius
(asmenys),
paskatinta iki
320 asmenų.
Organizuotos
varžybos

Koordinuoti gabių vaikų skatinimo programos įgyvendinimą Savivaldybėje

01

Mokinių, ugdytinių, jų mokytojų, tapusių
tarptautinių, šalies bei rajono olimpiadų,
konkursų, varžybų ir kitų renginių
nugalėtojais, prizininkais ar laureatais,
skatinimas organizuojant jų pagerbimą

02

Mokinių ir juos lydinčių mokytojų
vykimo į šalies olimpiadas, konkursus ir
kitus renginius koordinavimas

II ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

I–IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

0,00

Paskatinta iki
250 mokinių ir
ugdytinių bei iki
150 pedagogų

0,00

Iki 17 mokinių
ir 17 mokytojų
dalyvavo šalies
olimpiadų,
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konkursų ir kitų
renginių
etapuose.
01

02

07

01

02

08

01

02

08

01

02

09

03

Gabių Savivaldybės studentų,
studijuojančių Šiaulių kolegijoje, Šiaulių
universitete skatinimas

III ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

Paskatinti 2
studentai

720,00

Koordinuoti vaikų ir socializacijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje

01

Vaikų vasaros poilsio organizavimo
koordinavimas

II–III ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

8 000,00

Organizuotų
stovyklų
skaičius
(3 vnt.)

Didinti vaikų neformaliojo ugdymo prieinamumą Savivaldybėje

01

02

09

01

NVŠ paslaugų teikimo organizavimas ir
koordinavimas

01

02

09

03

NVŠ paslaugų teikimo Savivaldybėje
koordinavimas ir administravimas

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Koordinuota 2
neformaliojo
švietimo įstaigų
veikla

I–IV ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas

135 839,59

Mokinių
skaičius

0,00

01

02

09

03

01

NVŠ programų įgyvendinimo
stebėsenos vykdymas

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

01

02

09

03

02

NVŠ teikėjų ir jų programų
akreditacijos organizavimas

III ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas

0,00

01

02

09

03

03

Savivaldybės mokinių liaudiškų
šokių kolektyvų šventės „Šoksim

I ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

Vykdyta
stebėsena,
parengta
pažyma
Akredituoti
NVŠ teikėjai ir
jų pateiktos
programos
Organizuota
šventė
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šokimėlį“ organizavimas

01

02

09

01

02

10

01

02

10

01

02

11

01

02

11

01

02

12

01

02

12

03

04

Savivaldybės 18-ojo vaikų ir
jaunimo šiuolaikinio šokio
festivalio „Pavasario ritmai –
2019“ organizavimas

II ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

Organizuotas
festivalis

Rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus

01

Duomenų apie Savivaldybės švietimo
įstaigų vykdomus nacionalinio ir
tarptautinio bendradarbiavimo projektus
sisteminimas

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

Informacija apie
Savivaldybės
švietimo įstaigų
vykdomus
nacionalinius ir
tarptautinius
0,00

bendradarbiavim

o projektus
teikiama
Investicijų ir
projektų
valdymo
skyriui,
visuomenei.

Steigti mokyklas-daugiafunkcius centrus ir universalius daugiafunkcius centrus Savivaldybėje
01

Siūlymų dėl MDC steigimo
Savivaldybėje teikimas

II–III ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

Analizuojama
situacija

Steigti ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo grupes Savivaldybės BUM ir MDC

01

Ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo grupių plėtros Savivaldybės
BUM inicijavimas

I–III ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja,
V. Lipskienė,
vyriausioji

0,00

Įsteigtos 3
ikimokyklinio /
priešmokyklinio
ugdymo grupės

24

specialistė
01

02

01

02

01

03

01

03

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Suteikta bent 1
konsultacija

Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę Savivaldybėje

01

03

01

01

03

03

03

01

Informacijos (konsultacijos) apie privačių
ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo įstaigų steigimo(si) galimybes
Savivaldybėje teikimas

Skatinti mokymąsi visą gyvenimą

01

01

Skatinti privačių ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei BUM steigimąsi Savivaldybės teritorijoje

13

13

BUM

03

01

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
paslaugų teikimo bei Savivaldybės
gyventojų bendrųjų kompetencijų
didinimo koordinavimas

I–IV ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas

0,00

Įgyvendinta ir
suorganizuota
ne mažiau 40
priemonių,
projektų,
renginių,
mokymų, kursų,
seminarų,
kuriuose
dalyvavo ne
mažiau 350
asmenų

Skleisti informaciją apie mokymosi visą gyvenimą galimybes Savivaldybėje

02

Informaciją apie suaugusiųjų formaliojo
švietimo galimybes Savivaldybėje sklaida
spaudoje, internete, žiniasklaidoje

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Teikiama
informacija
savivaldybės
tinklalapyje,
seniūnijose,
Darbo biržoje

Pagal
poreikį
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apie
suaugusiųjų
formaliojo
švietimo
galimybes
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas

03

Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją

03

01

03

01

10

03

01

10

03

03

03

03

02

03

03

02

03

03

07

Remti ir skatinti socialinės reabilitacijos ir sporto renginių Savivaldybės neįgaliesiems organizavimą ir dalyvavimą tokiuose
renginiuose šalyje bei užsienyje
Įgyvendinti 1
projektą.
Neįgaliųjų socialinės integracijos per
T. Matusevičius,
Savivaldybės
kuriame
biudžeto
01
kūno kultūrą ir sportą projektų
I–IV ketv.
vyriausiasis
1 223,00
dalyvavo ne
lėšos
administravimas
specialistas
mažiau kaip 14
dalyvių
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą
Skatinti ir remti Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo iniciatyvas
01
Koordinuoti sporto renginių, varžybų organizavimą ir Savivaldybės sportininkų, gyventojų dalyvavimą juose

03

03

07

01

Sporto renginių, varžybų Savivaldybėje
organizavimas, dalyvavimas šalies ir
tarptautiniuose sporto renginiuose

03

03

07

02

Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų
laikymo Savivaldybėje koordinavimas

I–IV ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas

0,00

II ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis

0,00

Organizuota ne
mažiau 350
renginių. Ne
mažiau 18 000
dalyvių
Organizuotas
Lietuvos kūno
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kultūros ženklo
normatyvų
laikymas

specialistas

03

03

Skatinti ir remti sporto veiklas, sporto klubus ir sportininkus Savivaldybėje

08

03

03

08

01

Dalyvavimo pasaulio ir Europos
čempionatuose reprezentuojant
Savivaldybę koordinavimas

03

03

08

02

Kūno kultūros ir sporto rėmimo projektų
įgyvendinimo koordinavimas

I–IV ketv.

03

Projekto „Mokymas plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje“ įgyvendinimo
inicijavimas ir koordinavimas

III–IV ketv.

03

03

08

I–IV ketv.

T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas
T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas
T. Matusevičius,
vyriausiasis
specialistas

6 000,00

Dalyvauta 3
sporto
renginiuose

28 777,00

Įgyvendinta
apie 30 projektų

0,00

Įgyvendintas
projektas

Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04)
Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas

01

Didinti Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą

01

01

01

01

16

01

01

16

01

01

01

16

02

01

01

16

03

01

01

16

Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės bei valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą Savivaldybėje

03

Pedagoginių darbuotojų optimizavimas
pagrindinio ugdymo mokyklose
Pedagoginių darbuotojų optimizavimas
vidurinio ugdymo mokyklose
IU prieinamumo didinimas

01

Kuruojamų švietimo įstaigų metinių
veiklos planų analizavimas ir
vertinimas

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.

I ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja
J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja
V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė
V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Pagal poreikį

0,00

Pagal poreikį

0,00

Įgyvendinama
IU programa

0,00

Analizuoti ir
suderinti
lopšelių-
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Stebėsenos „Edukacinių erdvių
panaudojımas vaikų patirtinio
ugdymo skatinimui“ vykdymas

01

01

16

03

01

01

16

04

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų vykdymas

04

Priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymas

01

01

01

01

01

01

16

16

16

04

04

02

01

Kuruojamos švietimo įstaigos
metinio veiklos plano ir mokyklos
direktoriaus ataskaitos
analizavimas ir vertinimas

03

2 ir 4 klasių mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų tyrimų
vykdymas

II ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–IV ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

I–IV ketv.

V. Lipskienė
vyriausioji
specialistės

0,00

I–IV ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

II–III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

darželių
metiniai veiklos
planai
Vykdyta
stebėsena,
parengta
pažyma
Įgyvendinamos
priešmokyklinio
ir pradinio
ugdymo
programos
Įgyvendinamos
priešmokyklinio
ugdymo
programos
Išanalizuotas ir
suderintas
kuruojamos
švietimo
įstaigos metinis
veiklos planas,
susipažinta su
metine
mokyklos
direktoriaus
ataskaita
Atliktas
tyrimas,
išanalizuoti
tyrimo rezultatai
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01

01

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

Pagrindinio ugdymo programos
įgyvendinimas

05

05

05

05

01

Kuruojamų švietimo įstaigų
metinių veiklos planų ir mokyklų
direktorių ataskaitų analizavimas
ir vertinimas

02

10 klasių užsienio kalbų (anglų ir
vokiečių) pasiekimo lygio testų
organizavimo BUM
koordinavimas

03

Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir
vykdymo koordinavimas

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės

0,00

I ketv.

E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
V. Lipskienė
vyriausiosios
specialistės

0,00

II ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–II ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Įgyvendinama
pagrindinio
ugdymo
programa
Išanalizuoti ir
suderinti
kuruojamų
švietimo įstaigų
metiniai veiklos
planai,
susipažinta su
metinėmis
mokyklų
direktorių
ataskaitomis
Suderinti, kad
užsienio kalbų
pasiekimo lygio
testai būtų
vykdomi tuo
pačiu metu
visose
Savivaldybės
mokyklų 10
klasėse.
Parengti
pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
organizavimo ir
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01

01

16

05

04

6 ir 8 klasių mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų tyrimų
vykdymas

II–III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

0,00

01

01

16

05

05

Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir
vykdymo priežiūra

II–III ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas,
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės

01

01

16

05

06

Duomenų apie tolimesnę mokinių,
baigusių 8 ir 10 (II gimnazijos)
klases, veiklą analizavimas

III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

07

Kuruojamų švietimo įstaigų
strateginių planų analizavimas ir
vertinimas

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,

0,00

01

01

16

05

vykdymo
tvarkos apraše
nurodyti
dokumentai,
atlikta
pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
rezultatų analizė
Atliktas
tyrimas,
išanalizuoti
tyrimo rezultatai
Stebėtas
pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
organizavimas
ir vykdymas.
Parengtos
pažymos
Apibendrinti
duomenys
pateikiami
Savivaldybės
švietimo
rodikliuose
Išanalizuoti
kuruojamų
švietimo įstaigų
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Vyriausiosios
specialistės

01

01

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

Vidurinio ugdymo programos
įgyvendinimo užtikrinimas

06

06

06

06

01

Kuruojamų švietimo įstaigų
metinių veiklos planų ir mokyklų
direktorių ataskaitų analizavimas
ir vertinimas

02

Mokymų anglų kalbos VBE
(kalbėjimo dalies) vykdytojams ir
vertintojams organizavimas

03

Lietuvių kalbos ir literatūros
įskaitos ir VBE organizavimo ir
vykdymo koordinavimas

strateginiai
planai, parengti
administracijos
direktoriaus
įsakymų
projektai
pritarimui
Įgyvendinama
vidurinio
ugdymo
programa
Išanalizuoti ir
suderinti
kuruojamų
švietimo įstaigų
metiniai veiklos
planai,
susipažinta su
metinėmis
mokyklų
direktorių
ataskaitomis

I–IV ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Organizuoti
mokymai

0,00

Parengti lietuvių
kalbos ir
literatūros
įskaitos ir VBE
organizavimo ir
vykdymo
tvarkos

I–III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

31

aprašuose
nurodyti
dokumentai,
VBE rezultatai
pristatyti BUM
direktorių
pasitarime

01

01

16

06

04

Lietuvių kalbos įskaitos bei VBE
organizavimo ir vykdymo
priežiūra

01

01

16

06

05

Kuruojamų švietimo įstaigų
strateginių planų analizavimas ir
vertinimas

01

01

16

06

06

Mokymų VBE vyresniesiems
vykdytojams ir vykdytojams
organizavimas

07

Duomenų apie tolimesnę mokinių,
baigusių IV gimnazijos klasę,
veiklą analizavimas

01

01

16

06

I–III ketv.

R. Galkus,
vedėjo
pavaduotojas;
E. Leparskienė,
R. Paulauskienė,
M. Pavilionienė,
vyriausiosios
specialistės

I–IV ketv.

M. Pavilionienė,
vyriausiosioji
specialistė

II ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

III ketv.

R. Paulauskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Stebėtas lietuvių
kalbos
įskaitos bei
VBE
organizavimas
ir vykdymas

0,00

Išanalizuoti
mokyklų
strateginiai
planai, parengti
administracijos
direktoriaus
įsakymų
projektai
pritarimui

0,00

Organizuoti
mokymai

0,00

Parengta
suvestinė
pristatyta BUM
vadovams
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01

01

16

07

Papildomų švietimo paslaugų teikimas

I–IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

01

01

16

08

Kitų paslaugų teikimas (ŠPC)

I–IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

01

01

16

09

Pedagoginių darbuotojų optimizavimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose

I–IV ketv.

J. Šertvytienė,
skyriaus vedėja

0,00

02
02

02

02

Vykdyti prevencines programas

02

01

02

02

02

02

02

Skatinti ir remti savižudybių prevencijai skirtas priemones

01

02

02

Pagal poreikį

Saugumo rajone didinimas

02

02

429 072,00

Vykdomos
papildomos
švietimo
paslaugos
Teikiamos kitos
švietimo
paslaugos

02

02

01

Rekomendacijų ir pasiūlymų dėl krizių
valdymo teikimas Savivaldybės švietimo
įstaigoms

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Teikiamos
rekomendacijos
švietimo
įstaigoms

Skatinti narkotikų kontrolės priemonių įsigijimą ir remti narkomanijos prevencijos programas

01

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos įgyvendinimo
Savivaldybės švietimo įstaigose
koordinavimas

01

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos įgyvendinimo IU

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Mokyklose
įgyvendinamos
narkomanijos
prevencijos
priemonės,
dalyvauja 32
švietimo
įstaigos
IU įstaigose
įgyvendinamos
narkomanijos

Pagal
poreikį
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įstaigose koordinavimas

02

02

Organizuoti prevencines priemones prieš patyčias bei smurtą gyvenamojoje aplinkoje, mokykloje

04

02

02

04

01

Tyrimo dėl socialinio emocinio ugdymo
programų įgyvendinimo Savivaldybės
švietimo įstaigose vykdymas

02

02

04

02

Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijų taikymo
stebėsena

02

Smurto prevencijos įgyvendinimo IU
įstaigose rekomendacijų taikymo
stebėsena

02

02

04

prevencijos
priemonės,
dalyvauja 9
darželiai

III ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

III ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Atliktas tyrimas
dėl socialinio
emocinio
ugdymo
programų
įgyvendinimo
Savivaldybės
įstaigose
Atlikta Smurto
prevencijos
įgyvendinimo
mokyklose
rekomendacijų
taikymo
stebėsena,
parengtos
išvados.
Atlikta Smurto
prevencijos
įgyvendinimo
mokyklose
rekomendacijų
taikymo
stebėsena,
parengtos
išvados.
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02

02

04

02

01

Švietimo įstaigų konsultavimas
dėl socialinio emocinio ugdymo
programų įgyvendinimo

02

02

04

02

01

IU įstaigų konsultavimas dėl
socialinio emocinio ugdymo
programų įgyvendinimo

Skyriaus vedėja

Parengė:
Darbo grupė vadovaujama
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo Raimondo Galkaus

I–IV ketv.

E. Leparskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

I–IV ketv.

V. Lipskienė,
vyriausioji
specialistė

0,00

Kiekvienoje
švietimo
įstaigoje
įgyvendinama
mažiausiai
viena socialinio
emocinio
ugdymo
programa
Kiekvienoje IU
įstaigoje
įgyvendinama
mažiausiai
viena socialinio
emocinio
ugdymo
programa

Judita Šertvytienė

