PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-53
RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1. Bendra informacija apie įstaigą (pavadinimas, paskirtis).
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) paskirtis – didinti specialiųjų
ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi
veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius teikiant reikalingą informacinę ir
konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams bei tenkinti
asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei
saviraiškos poreikius.
2. Informacija apie direktorių (vardas, pavardė, vadybinis stažas toje įstaigoje, terminuotos sutarties
galiojimo trukmė).
Tarnybos direktorė – Reda Kunickienė, vadybinis stažas – 14 metų, terminuota sutartis galioja iki
2020 m. gruodžio 31 d.
3. Informacija apie darbuotojus.
Pareigybių / etatų skaičius

Iš viso (skaičius)
Administracija
A lygio specialistai:
- metodininkai;
- medicinos darbuotojai.
Švietimo pagalbos specialistai
B lygio specialistai
Kvalifikuoti darbuotojai
Darbininkai
Vidutinis pedagoginių darbuotojų atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų)
Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų)

2017ųjų
metų
faktas
24
2

2018ųjų
metų
faktas
24
2

4
1
11,5
1,5
3
1
0,920
0,519

4
0[1]
13,5
1,5
2
1
0,957
0,639

2018-aisiais
metais
nepanaudota
0
0
0
7
0
0
0
–
–

4. Įstaigos finansavimas.
Finansavimo šaltiniai
Iš viso (tūkst. eurų):
Valstybės finansavimas ( ML)
Valstybės finansavimas (aplinkos lėšos)
Kitos valstybės dotacijos
Savivaldybės finansavimas

2018-ųjų
metų
faktas

2017 ųjų metų
faktas

337,1
48,6

163,0
48,9

2018-ųjų metų /
2017-ųjų metų lėšų
dalis darbo
užmokesčiui
170,2/90,4
37,2/37,4

235,4

95,3

133,0/53,0

2018-ųjų metų /
2017-ųjų metų
lėšų dalis kitoms
reikmėms
142,0/72,3
11,4/11,5

102,4/42,3

2
Įstaigos pajamų lėšos
Projektai
Labdara, parama

28,2
24,5
0,4

18,5

28,2/18,5

0,3

5. Įstaigos infrastruktūros būklė (trumpa informacija apie įstaigos aprūpinimą ir kokie svarbiausi
darbai atlikti 2018-aisiais metais).
Tarnyba veiklą vykdo dviejuose pastatuose: adresu: V. Grybo g. 33, LT-60117, Raseiniai ir T.
Daugirdo g. 7, LT-60151, Raseiniai. Nurodytuose pastatuose bendras disponuojamų patalpų plotas - 660,34
kv. m. Pagal panaudos sutartį Tarnybai perduotas garažas (79 kv. m.), kiemo statiniai: kiemo aikštelė (436
kv. m.), tvora (ilgis 24,52 m).
Pašalinti visi 2018-05-07 d. kasmetinės statinių apžiūros akte Nr. 1 nurodyti defektai, deformacijos
ir gedimai pastate adresu: T. Daugirdo g. 7, iš dalies pašalinti defektai, deformacijos ir gedimai pastate
adresu: V. Grybo g. 33 (rūsys Tarnybos dispozicijon perduotas 2016 metais).
Infrastruktūros gerinimo darbai pastate adresu: T. Daugirdo g. 7:
- suremontuota mokymų klasė;
- pirmo aukšto koridoriuje ir naujai suremontuotoje mokymų klasėje įrengta gaisrinė signalizacija;
- įrengtos atskiros darbo vietos Tarnybos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau - NSŠ)
skyriaus darbuotojams;
- atnaujinta administratorės darbo vieta.
Infrastruktūros gerinimo darbai pastate adresu: V. Grybo g. 33:
- atliktas visų kabinetų einamasis remontas;
- sumontuotos garsui nepralaidžios durys psichologo ir logopedo kabinetuose;
- pradėtas rūsio remontas;
- įrengta rakinama spinta klientų asmens kortelių saugojimui.
Nešiojamaisiais kompiuteriais aprūpinti Tarnybos Mobilios švietimo pagalbos teikimo komandos
(toliau – Mobilios komandos) specialistai, atnaujinta biuro įranga (įsigytas projektorius).
Apibendrinus įstaigos infrastruktūros būklę pažymėtina, kad artimiausiu metu būtina atlikti:
- kapitalinį rūsio, esančio adresu: V. Grybo g. 33, Raseiniai, remontą, įrengiant jame ventiliaciją,
drenažą, atliekant elektros instaliacijos, šildymo sistemos atnaujinimo darbus;
- garažo, esančio adresu: T. Daugirdo g. 7, kapitalinį remontą (sutvirtinti skylančią sieną);
- atnaujinti kompiuterinę bazę Tarnybos NSŠ skyriuje, kuri būtų skirta mokymų organizavimui.
II SKYRIUS
VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
6. Įstaigos direktoriaus 2018-ųjų metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.
Užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai ir jų įgyvendinimas
1.1.
Kiekvieną
Rodiklis: paskirtos įstaigai lėšos naudotos efektyviai,
Įgyvendinti
ketvirtį išanalizuoti
neviršijant 2018 m. įstaigai patvirtintų asignavimų
efektyvų
įstaigai skirtų
Įgyvendinimas:
finansinių ir
asignavimų vykdymą 1. 2018 m. paskirti asignavimai neviršyti (SF lėšų skirta
materialinių
ir, reikalui esant,
236800,00 Eur, KK lėšų skirta 48600,00 Eur).
išteklių
kreiptis į rajono
2. 2018 m. spec. lėšų surinkta ir pravesta į biudžetą 1,5
valdymą.
Savivaldybės tarybą
kartų daugiau nei 2017 m.: 28173,00 Eur (2017 m. dėl lėšų perskirstymo. 18536,09 Eur).
3. 2018 m. spec. lėšų likutis biudžete 1,8 karto didesnis
nei 2017 m.: 12502,19 Eur (2017 m. - 6945,71 Eur).
4. Tarnybos direktorius vedė seminarus, paskaitas kitų
rajonų įstaigų darbuotojams. Surinkta spec. lėšų 1167,00
Eur.
5. Įrengtos atskiros darbo vietos NSŠ skyriaus
darbuotojams, nešiojamaisiais kompiuteriais aprūpinti
Mobilios komandos specialistai, atnaujinta biuro įranga
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(įsigytas projektorius), pradėtas kapitalinis rūsio remontas
adresu: V. Grybo g. 33.
Parengti ir pradėti įgyvendinti projektai, kurių bendra
vertė 34464,00 Eur (10320,00 Eur ES fondų investicijomis
finansuojamo valstybės planavimo projekto „Saugios
aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-030001 veiklų „Psichologinės pagalbos teikimas“
įgyvendinimas; 24144,00 Eur projektas Erasmus+ K1
„Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo
gebėjimų tobulinimas remiantis Italijos patirtimi“).
1.2.
Saugoti Tarnybos
Rodiklis: parengta, patvirtinta ir įgyvendinta asmens
Įgyvendinti
darbuotojų ir klientų
duomenų teisinę apsaugą reglamentuojanti tvarka.
asmens
teisę į asmens
Įgyvendinimas:
duomenų
duomenų apsaugą, ir Tarnyboje patvirtintos tvarkos:
teisinės
užtikrinti aukštą
1. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.
apsaugos
asmens duomenų
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo
įstatymo
apsaugos lygį.
bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
nuostatas.
3. Tarnybos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
4. Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
5. Tarnybos lauko teritorijų stebėjimo vaizdo kameromis
bei vaizdo įrašymo saugojimo ir naudojimo tvarka.
6. Įsakymu paskirtas atsakingas asmuo už Tarnybos
informacinių technologijų sistemų priežiūrą, tinklo valdymą
ir naudojimosi internetu saugumo užtikrinimą.
Įsakymu paskirtas Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnas,
informacija perduota Valstybinei duomenų inspekcijai,
skelbiama Tarnybos internetinėje svetainėje.
1.3.
Suorganizuoti
Rodikliai:
Įgyvendinant
rajoninį gerosios
1. IV ketvirtį suorganizuotos socialinių emocinių
LR švietimo
darbo patirties ugdant kompetencijų praktinės dirbtuvės.
įstatymo
mokinių ir mokytojų 2. Renginyje dalyvauja 70 pedagoginių darbuotojų.
nuostatas
socialines emocines
3. Pasidalinta 5 gerosios patirties atvejais.
plėtoti
kompetencijas
Įgyvendinimas:
mokinių ir
renginį.
2018 m. spalio 25 d. suorganizuota respublikinė praktinė
mokytojų
socialinio emocinio ugdymo konferencija „Raktai į
socialines
gyvenimo ir mokymosi gerovę“. Konferencijoje dalyvavo
emocines
125 dalyviai iš 41 Lietuvos švietimo įstaigos, Vilniaus,
kompetencijas.
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šilalės, Raseinių, Švenčionių,
Kelmės ir kitų savivaldybių (1,8 karto daugiau dalyvių nei
planuota).
Konferencijos metu sudaryta galimybė praktiškai išbandyti
10 skirtingų socialinių emocinių kompetencijų lavinimo
metodų (2 kartus daugiau nei planuota): psichodramą,
forumo teatrą, dailės, rašymo terapijas, dr. Edward de Bono
„šešių mąstymo kepuraičių“ sąrangą, emometrą, tarpsritinį
literatūros pažinimą ir t.t. Konferencija sulaukė itin
teigiamų dalyvių įvertinimų.
1.4.
Plėtoti Tarnybos
Rodikliai:
Organizuoti
darbuotojų
1. Suorganizuoti 2 tikslingi NSŠ skyriaus darbuotojų
įrodymais
profesinius gebėjimus profesiniai mokymai, įgalinantys organizuoti įrodymas grįstą
grįstą
įvertinti kvalifikacijos kvalifikacijos tobulinimą (konsultavimo, tyrimų
kvalifikacijos tobulinimo renginių
organizacijose kompetencijų plėtotei).
tobulinimą.
ilgalaikį
2. Parengtas ilgalaikio grįžtamojo ryšio ir kvalifikacijos
poveikį asmens
tobulinimo poveikio analizės tvarkos aprašas.
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kompetencijų
plėtotei ir
efektyvumą.

1.5. Užtikrinti
efektyvų
įstaigos
funkcijų
vykdymą.

Parengti Raseinių
rajono švietimo
pagalbos tarnybos
2018-2022 metų
strateginį veiklos
planą.

3. Tvarkos aprašas pradėtas įgyvendinti IV-ame
ketvirtyje.
Įgyvendinimas:
1. Mokymai:
- 2018-03-07, 2018-03-08 mokymai „Konsultavimo
pradžiamokslis: praktiniai psichologinio konsultavimo
mokymai“;
- 2018-05-18 d. seminaras „Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir
strateginio planavimo kontekste“;
- 2018-04-18, 2018-06-21, 2018-06-22 d. mokymai
„Strateginio planavimo nuostatos principai ir praktika“;
- 2018-09-20 ir 2018-11-29 mokymai „Mokyklų
(įsi)vertinimo duomenys – mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programoms;
- 2018-10-10 d. edukacinė išvyka-seminaras „Kauno
neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų patirtys ir jų
taikymo galimybės“.
Atlikta ilgalaikės mokymų programos grįžtamojo ryšio ir
kvalifikacijos tobulinimo poveikio analizė. Ilgalaikio
grįžtamojo ryšio ir kvalifikacijos tobulinimo poveikio
analizės tvarkos aprašas nepatvirtintas, kadangi, atlikus
ilgalaikės mokymų programos grįžtamojo ryšio ir
kvalifikacijos tobulinimo poveikio analizę, rezultatai parodė,
kad atitinkamo tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas ypač daug laiko, specifinių žinių ir pasirengimo
reikalaujantis ne tik Tarnybos strateginis uždavinys, bet ir
nacionalinis neformalaus suaugusiųjų švietimo tikslas.
Ilgalaikio grįžtamojo ryšio ir kvalifikacijos tobulinimo
poveikio analizės tvarkos aprašo parengimas įtrauktas į
Tarnybos 2019-2023 strateginį planą.
Rodikliai: Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 2018-2022 metų
strateginis veiklos planas.
Įgyvendinimas:
Tarnybos direktoriaus 2018-04-12 įsakymu Nr. V2-12
sudaryta darbo grupė įstaigos strateginio plano rengimui.
Strateginis planas parengtas ir pateiktas derinimui Raseinių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriui 2018-12-10.

7. Įstaigos 2013 – 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas (tikslų ir priemonių
įgyvendinimo rezultatai)[2].
1 PRIORITETAS. Bendradarbiavimo sistemos tarp ugdymo proceso dalyvių tobulinimas.
Tikslas 1.1. Įtraukti ugdymo proceso dalyvius į specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių
mokinių ugdymo veiksmingumo didinimą.
Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto
Uždaviniai:
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Padėti pedagogams
Pedagoginių
5277 pedagoginės konsultacijos mokytojams.
visapusiškiau pažinti
konsultacijų
SUP turintį mokinį,
mokytojams skaičius.
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rasti optimaliausius
ugdymo metodus ir
būdus.
2. Organizuoti ugdymo
įstaigų bendruomenių
švietimą psichologine,
specialiąja
pedagogine, socialine
pedagogine tematika.

Švietimo renginių
skaičius ir dalyvių
atsiliepimai.

317 švietimo renginių/priemonių, kuriose
dalyvavo 6829 dalyviai (iš jų 3464 mokytojai,
1424 tėvai, 1241 mokiniai, 700 kiti klausytojai).
Švietimo renginių bendra trukmė 1771 val.
Visi švietimo renginiai vertinti kaip labai
naudingi ir reikalingi. Švietimas psichologine,
specialiąja pedagogine, socialine pedagogine
tematika išlieka aktualus.

Tikslas 1.2. Įgalinti mokinius spręsti kylančias ugdymosi problemas.

Uždaviniai:
1. Rengti metodines
priemones mokiniams
ugdymosi problemų
sprendimo klausimais.

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
Parengtų ir pristatytų
metodinių priemonių
skaičius.

Siekinių įgyvendinimo faktas
Parengta 12 metodinių priemonių aktualiomis
psichologinėmis ir specialiosiomis
pedagoginėmis temomis: „Pritaikytų ir
individualizuotų ugdymo programų rengimas
SUP turintiems mokiniams“, lankstinukai tėvams
„Kaip padėti vaikui ruošti namų darbus?“, „Kai
braškės ryškiai mėlynos“, „Kaip padėti
nerimastingam vaikui?“, lankstinukas mokiniams
„Koks tavo mokymosi stilius?“,
lankstinukas pedagogams ir tėvams„Vaikų
kalbos raida nuo gimimo iki penkerių metų“,
„Kada reikia kreiptis pagalbos“, „Kaip dirbti su
generalizuoto nerimo sutrikimą turinčiais vaikais
ir paaugliais, užduočių rinkinys vaikams
„Pasakyk kitaip“, psichoedukacinė medžiaga
paaugliams „Pyktis. Jo priežastys, pasireiškimas
ir efektyvus valdymas“, praktinis vadovas
pedagogų mokymams „Emocinio intelekto
lavinimas ugdymo įstaigoje“.

Tikslas 1.3. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, institucijų organizuojant pagalbos
teikimą SUP turintiems mokiniams (vaikams) ir jų šeimoms.

Uždaviniai:

1. Aktyvinti
bendradarbiavimą su
VšĮ Socialinių
paslaugų centru,
seniūnijomis,
medicinos įstaigomis.

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
Bendrų renginių
skaičius ir dalyvių
atsiliepimai.

Siekinių įgyvendinimo faktas
Bendrų renginių skaičius – 7.
VšĮ Socialinių paslaugų centro ir seniūnijų
socialiniams darbuotojams pravesti 18 ak. val.
sėkmingos tėvystės įgūdžių mokymai, 2
seminarai (neverbalinio bendravimo ir krizių
tematika), BĮ Raseinių vaikų globos namų
auklėtinėms (13-16 metų) vesta „Mergaičių
programa“, bendradarbiaujant su VšĮ Raseinių
ligoninės Vaikų ligų skyriumi, įgyvendinta
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2. Plėtoti
bendradarbiavimo su
kitų Lietuvos
savivaldybių
tarnybomis ryšius,
dalintis patirtimi,
bendrai spręsti
kylančias veiklos
problemas.

Bendrų renginių
skaičius.

3. Tobulinti
bendradarbiavimą su
ugdymo įstaigų vaiko
gerovės komisijomis.

Bendrų renginių
skaičius.

programa „Sveikstu su pasaka“, skaitytos
paskaitos VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos
užimtumo centre.
Vykdant pedagoginį psichologinį vaikų SUP
vertinimą bei konsultavimą, esant poreikiui
vykdytas efektyvus ir dinamiškas
bendradarbiavimas su rajono seniūnijų
socialiniais darbuotojais, Raseinių rajono
savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistais, Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono
policijos komisariato specialistais.
Bendras renginių skaičius – 9.
2015 m. birželio mėnesį Tarnyba kartu su
partneriais organizavo respublikinę
konferenciją Lietuvos Respublikos Seime,
2016 m. - Raseiniuose.
Nuolat bendradarbiaujama ir dalijamasi patirtimi
su Kelmės, Jurbarko, Utenos, Radviliškio,
Mažeikių, Utenos pedagoginėmis
psichologinėmis tarnybomis, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centru.
Bendras renginių skaičius – 29:
14 pasitarimų mokyklų Vaiko gerovės
komisijoms (toliau – VGK);
8 pasitarimai su mokyklų VGK
pirmininkais;
7 Tarnybos metodinės dienos ugdymo
įstaigose.

2 PRIORITETAS. Prevencinės veiklos aktyvinimas.
Tikslas 2.1. Analizuoti neigiamų socialinių reiškinių paplitimo tarp mokinių dinamiką.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Atlikti neigiamų
Tyrimo rezultatai.
Tyrimas atliktas 2015 m. Tyrimo rezultatai
socialinių reiškinių
skelbiami Tarnybos internetinėje svetainėje.
paplitimo tarp
mokinių dinamikos
tyrimą.
Tikslas 2.2. Įtraukti tėvus į psichologinių, socialinių, ugdymo(si) problemų prevenciją ir intervenciją.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Organizuoti tėvystės
Mokymų skaičius ir
9 grupės, 95 dalyviai.
įgūdžių mokymus.
dalyvių atsiliepimai.
Dalyviai įgijo žinių apie vaikų auklėjimą, turėjo
galimybę geriau pažinti save ir savo vaikus,
praktiškai pritaikė naujai išmoktus tėvystės
įgūdžius, visais atvejais iš esmės pagerėjo tėvų ir
vaikų tarpusavio santykiai, efektyviau
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sprendžiamos tėvų ir vaikų tarpusavio
bendravimo problemos.

Tikslas 2.3. Įtraukti mokinius į psichologinių, socialinių, ugdymo(si) problemų prevenciją ir
intervenciją.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Organizuoti grupinius Užsiėmimų, dalyvių
11 grupių, 108 dalyviai.
užsiėmimus
skaičius ir jų
Fiksuojamas pažintinių įgūdžių - atminties,
mokiniams aktualia
atsiliepimai.
dėmesio, mąstymo, smulkiosios motorikos,
specialiąja
regos ir rankos judesių koordinacijos – pažanga.
pedagogine,
psichologine,
socialine tematika.
3 PRIORITETAS. Raseinių PPT infrastruktūros gerinimas.
Tikslas 3.1. Modernizuoti ir pritaikyti Raseinių PPT patalpas bei aplinką klientų poreikiams.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Inicijuoti
Įrengtas privažiavimas
Įrengtas privažiavimas prie Raseinių PPT pastato
privažiavimo prie
prie Raseinių PPT
ir automobilių stovėjimo aikštelė.
Raseinių PPT pastato pastato ir automobilių
ir automobilių
stovėjimo aikštelė.
stovėjimo aikštelės
įrengimą.
2. Gauti rūsio patalpas,
Raseinių PPT
Rūsio patalpos, esančios adresu: V. Grybo g. 33,
esančias V. Grybo g.
patikėjimo teise valdyti Raseiniai, Tarnybai patikėjimo teise valdyti
33, Raseiniai.
perduotos patalpos.
perduotos 2016 m.
3. Įrengti specialistų
Įrengta logopedo ir
Įrengta logopedo ir specialiojo pedagogo
kabinetų garso
specialiojo pedagogo
kabinetų garso izoliacija, pakeistos psichologo ir
izoliaciją.
kabinetų garso
logopedo kabineto durys.
izoliacija, pakeistos
psichologo kabineto
durys.
Tikslas 3.2. Tobulinti personalo struktūrą.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Įsteigti
psichologo Įsteigtas
psichologo Įsteigti 7 psichologo etatai (2017-09-01 d.), 0,5 –
ir/ar vaikų psichiatro ir/ar vaikų psichiatro vaikų ir paauglių psichiatro (įstatyminė LR bazė
etatus.
etatas.
nuo 2018 m. kovo 1 d. draudžia medicininės
pagalbos teikimą Tarnyboje, jei įstaigai
nesuteikta licencija teikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas).

8
4 PRIORITETAS. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo tobulinimas.
Tikslas 4.1. Gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimo kokybę.
Siekiniai (rezultato
Uždaviniai:
vertinimo, produkto
Siekinių įgyvendinimo faktas
kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas)
1. Dalyvauti
Kvalifikacijos kėlimo
Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos
kvalifikacijos kėlimo
valandų skaičius.
kėlimui skirta 3564 val. Vidutiniškai 1 švietimo
renginiuose.
pagalbos specialistas per vienerius metus
kvalifikacijos kėlimui skiria 142,56 val.
2. Metodinės literatūros Įgyta metodinė
2015 metais įsigytas elektroterapinis prietaisas,
ikimokyklinio amžiaus literatūra.
skirtas kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
vaikų pažinimo,
diagnostikai ir gydymui.
vertinimo tema
Metodinių priemonių ir literatūros ikimokyklinio
kaupimas ir analizė.
amžiaus vaikų pažinimo, vertinimo tema
įsigyjama kasmet apie 30 vnt.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
8. Įstaigos veiklos rezultatai.
8.1. Suteiktos švietimo pagalbos paslaugos SUP turintiems mokinimas, jų tėvams, mokytojams.

Paslaugos pavadinimas
Kompleksinis pedagoginis psichologinis
įvertinimas (kai vertina 3 ir daugiau
specialistai)
Pedagoginis psichologinis įvertinimas (kai
vertina 1 specialistas)
Brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą įvertinimas
Psichologinės konsultacijos (emocijų ir
elgesio, bendravimo, mokymosi, krizių,
smurto (fizinio, psichologinio, seksualinio),
klinikinių problemų, asmenybės savęs
pažinimo ir augimo klausimais)
Pedagoginės konsultacijos (specialiosios
pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo
organizavimo, ugdymosi problemų
prevencijos bei jų sprendimo klausimais)
Korekcinės individualios pratybos (didelių
kalbos ir komunikacijos ir/ar pažintinių
įgūdžių sutrikimų turintiems mokiniams)
Švietimo renginiai (mokymai, seminarai,
paskaitos, pranešimai, praktiniai užsiėmimai)
psichologine, specialiąją ir/ar socialine
pedagogine tematika
Metodinės dienos – supervizijos mokyklų
VGK

Paslaugos gavėjų
skaičius
2018 m. 2017 m.
116
177

Priemonių skaičius
2018 m.
929 val.

2017 m.
1416 val.

36

8

78 [3] val.

64 val.

5

8

10 val.

16 val.

440

249

1612 [4]konsultacijų

1029
konsultacijos

623

653

890 konsultacijų

828
konsultacijos

16

16

522 val.

383 val.

1920

1765

371 val.

364 val.

40

30

36 val.

8 val.

9
Grupiniai užsiėmimai mokiniams, turintiems
ugdymosi sunkumų, pažintinių gebėjimų
lavinimui
Grupiniai užsiėmimai mokiniams
smulkiosios motorikos lavinimui
Tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
Grupiniai užsiėmimai pagal programą
„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
ankstyvoji intervencija“
Mokinių grupiniai užsiėmimai tarpusavio
bendravimo įgūdžių ugdymo, savęs ir
jausmų pažinimo lavinimui

13

13

15 val.

11 val.

6

5

10 val.

10 val.

35
8

9
0

121 val.
8 val.

40 val.
0

33

0

30 val.

0

8.2. Vykdytos kvalifikacijos tobulinimo programos.
2018 m. suorganizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1835 dalyviai, 2017 m. –
2513 dalyviai.
Programų skaičius
Programos tipas
2018-ieji
2017-ieji
metai
metai
Kvalifikacijos tobulinimo programos iki 18 ak. val.
86
93
Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms (nuo 18
9
2
ak. val.)
Ilgalaikių mokymų programos (nuo 40 ak. val.)
4
2
Iš viso:
99
97
Kvalifikacijos
tobulinimo
renginiai pagal
tipą
Seminarai
Kursai
Paskaitos
Edukacinės
išvykos-seminarai
Tęstiniai mokymai
Mini mokymai
Supervizijos
Gerosios patirties
renginiai
Kita
Iš viso

Renginių skaičius
2017-ieji
2018-ieji
metai
metai

Valandų skaičius
2017-ieji
2018-ieji
metai
metai

Dalyvių skaičius
2017-ieji
2018-ieji
metai
metai

33
3
15

49
5
18

448
142
45

368
229
56

1254
46
250

1048
40
205

9

10

80

78

166

99

-

3
1
3

-

120
20
12

-

102
29
49

7

3

34

6

261

25

14
81

5
97

78
827

180
1069

536
2513

238
1835

Dalyvių tikslinės grupės
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogai
Pradinio ugdymo mokytojai

Seminarų skaičius
2017-ieji 2018-ieji
metai
metai

Valandų skaičius
2017-ieji 2018-ieji
metai
metai

Dalyvių skaičius
2017-ieji 2018-ieji
metai
metai

10

10

70

64

243

171

10

6

59

26

181

99

10
Progimnazijų, pagrindinių,
vidurinių mokyklų, gimnazijų
dalykų mokytojai
Mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjai
Specialiojo ugdymo pedagogai
Neformaliojo vaikų švietimo
mokytojai
Mokyklų bendruomenės,
komandos
Savivaldybių administracijų
padalinių darbuotojai
Mokyklų nepedagoginiai
darbuotojai
Kita
Iš viso

8

39

67

230

251

637

5

7

40

39

99

171

4

2

23

14

97

42

0

-

0

-

0

-

10

8

100

136

298

208

3

1

24

8

22

32

-

1

-

18

-

21

25
75

29
103

299
682

368
903

593
1784

454
1835

8.3. Metodinė ir dalykinė pagalba.
Keitimosi gerąja patirtimi renginių formos
Metodinių būrelių susirinkimai
Metodinės dienos
Metodiniai pasitarimai
Idėjų mugės/intervizijos
Atviros pamokos (veiklos)
Parodos
Parodos-konkursai
Apskritojo stalo diskusijos
Paskaitos/gerosios patirties sklaida
Metodinės-praktinės konferencijos
Forumai
Iš viso

Renginių skaičius
2017-ieji
2018-ieji
metai
metai
52
50
12
6
1
1
2
21
19
12
9
3
5
3
4
8
2
1
1
115
97

Dalyvių skaičius
2017-ieji
2018-ieji
metai
metai
638
553
228
42
17
14
14
132
174
366
738
47
102
56
23
387
100
17
19
1940
1727

8.4. Olimpiados konkursai.
2018 m. organizuoti 64 konkursai ir kiti renginiai, 2017 m. - 61. 2018 m. organizuotos 25 mokomųjų
dalykų rajono etapo olimpiados.

Paslaugos pavadinimas
Organizuoti konkursai ir kiti renginiai
Mokomųjų dalykų olimpiadų rajono etapo dalyviai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Olimpiados pavadinimas
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

Paslaugos gavėjų skaičius
2018-ieji
2017-ieji
metai
metai
4105
2777
468
468
Dalyvių skaičius
2018 m.
2017 m.
29

28

8
18

7
10

11
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 8-12 klasių mokiniams
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Lietuvos mokinių dailės olimpiada
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams
Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams
Matematikos olimpiada 3 klasių mokiniams
Lietuvių kalbos olimpiada 4 klasių mokiniams
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 klasių mokiniams
Anglų kalbos olimpiada 7-8 klasių mokiniams
Lietuvos mokinių ekonomikos olimpiada
Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas (4 kl.)
Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas (5 kl.)
Etininės kultūros olimpiada 6-12 klasių mokiniams
Informatikos olimpiada (5-8 kl.)
Iš viso

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Eil. Nr.

0
33
17
23
30
16
9
23
12
14
65
24
12
20
13
56
30
7
6
3
468

2018 m. organizuoti konkursai ir kiti renginiai

1.

Lauko teniso turnyras, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

2.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ,,Šaltinio“ vardą, mokinių futbolo
turnyras ,,Šaltinėlio“ taurei laimėti
Raseinių ir kaimyninių rajonų bendrojo ugdymo mokyklų 8-12 klasių mokinių
Galiūno konkursas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybos

3.
4.

0
38
21
17
32
19
6
20
20
14
63
17
16
13
48
22
4
13
12
12
16
468
Dalyvių
skaičius
18
60
17
54
24

6.

Raseinių r. bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių kūrybinių darbų
konkursas ,,Laiškas“, skirtas tarptautinei raštingumo dienai paminėti
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Angelo žinia“

7.

2017 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“

28

8.

Raseinių
rajono
bendrojo
ugdymo
mokyklų
mokinių
festivaliskonkursas ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių
tautinės dainos ir šokio festivalis ,,Esu tau, Tėvyne“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių „Žmogaus saugos“
konkursas
Šalies mokinių foto darbų konkurso „Vandens ženklai“ rajono etapas

50

5.

9.
10.
11.
12.
13.

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių intelektualus
komandinis žaidimas „Mes – lyderiai“
Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių atvirukų
konkursas „Atvirukas Lietuvai“

39

158
24
16
56
278

12
14.
15.

16.

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtinės
spalvos“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių integruota gamtos
mokslų konferencija „Mokslas. Gamta. Žmogus“, skirta pasaulinei Žemės dienai
paminėti

12
24

Rajoninis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Žemė – mūsų namai“

193
30

18.

Pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkursas
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių konferencija „Vienas vardas – Lietuva“

19.

Rajoninis pradinių klasių (2-4) mokinių konkursas-viktorina „Kartu mes galim daug“

24

20.

Priešmokyklinio ugdymo vaikų meninio skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“

16

21.

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkursas-akcija

247

22.

Respublikinė komandinė 5-6 klasių mokinių jaunųjų matematikų olimpiada
„Šaltinėlis“
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių sporto varžybos „Mažoji olimpiada“

17.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiada prof. J. Kubiliaus taurei laimėti 9-10
klasių mokiniams
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos
viktorina „Kad žodis neverktų“
Raseinių miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų varžybos „Mažosios Olimpinės
žaidynės“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkursas „Žodžio
galia“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių
konkursas „Pirmyn į praeitį“
Rajoninis nuotolinis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
„Eilėraštis Lietuvai“
Mokinių konkurso ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ II etapas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo
konkursas ,,Mano knygelės“
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų paroda „Kūrybos
žiedai“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių konkursas „Pažinkime
gimtąjį kraštą“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo konkursas „Protų mūšis“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių
mokinių, turinčių ugdymosi specialiųjų poreikų, konkursasviktorina „Kartu mes galim daug“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių istorijos
konferencija „Mano mokykla“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų 8-11 klasių mokinių demotyvacinių priklausomybių
tema plakatų konkursas ir paroda ,,Užsimerk ir nerk“
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencija
,,Ar užsimerksi ir nersi?“
Edukacinė išvyka 2018 m. olimpiadų ir konkursų laimėtojams (9-12 kl.) „Sėkmės
trajektorija 2018 m.“
Prevencinė stovykla ,,Sniego gniūžtė“

67

42
24
35
24
66
25
55
72
6
26
51
35
36
24
8
21
10
70
73

13
41.
42.
43.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų
paroda ,,Rašau žodį ,,Lietuva“
Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų dainų festivalis ,,Dainuoju
Lietuvai“
Konkursas „Raštingiausias rajono mokinys 2017“

469
36
46

48.

Ekonomikos konkursas ,,Kelias į sėkmę“ ir Verslumo idėjų mugė „Mano verslo
idėja“
Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių konferencija „Raseinių krašto
kūrėjai“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų
kalbos konkursas „Fun tasks“
Raseinių
rajono
ugdymo
įstaigų
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikių
turinčių mokinių piešinių konkursas „Auksinis ruduo“
46-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

49.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

16

50.

Meninio skaitymo konkursas

24

51.

Jaunųjų filologų konkursas

1

52.

Kūrybinių darbų konkursas „Augu su pasaka“

37

53.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Gatvėj būsiu atsargus – sveikas
grįšiu į namus“
Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų etnografinio
festivalis „Taip linksmindavosi mūsų senoliai“
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Žiemos
karpiniai“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokiniams anglų kalbos konkursas
„Pasakyk paraidžiui“
Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 8-9 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų, rusų,
vokiečių) kalbų „Kalbos atveria duris...“
Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 10-11 klasių mokinių užsienio
kalbų konkurso „Gyvenimas – tai...“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-10 klasių mokinių darbų konkurso
„Gražiausias žibintas“
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių
mokinių kūrybinių darbų parodos ,,Adventinis vainikas“
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas ,,Knygos skirtukas“

44.
45.
46.
47.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

40
21
25
86
2

25
15
158
30
25
36
96
45
496

62.

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių piešinių konkursas
„Mano žemė – Lietuva“

63.

Dainuojamosios poezijos konkursas

5

64.

TV konkursas „Dainų dainelė“

22
Iš viso

8.5. Raseinių trečiojo amžiaus universiteto veikla.
Raseinių TAU renginių skaičius
Metai
(be pasirenkamųjų užsiėmimų)
2017
30
2018
35

211

4105

Raseinių TAU
dalyvių skaičius
1319
1669

14
Raseinių TAU studentų pasirenkamieji užsiėmimai 2018 m.

62
48
60
52
54
10
20
4
32
18
20
5
34
34
34
10
22
29
15
30

Dalyvių
skaičius
grupėje
18
12
25
14
19
18
34
6
33
16
12
22
24
28
12
12
16
16
8
7

10

28

603

380

Valandų
skaičius

Eil. Nr.

Pasirenkamieji dalykai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Simegrafija
Dailė
Darbai iš odos
Keramika
Vilnos vėlimas
Šiaurietiškas ėjimas
Joga
Tenisas
Linijiniai šokiai
„Bočia“
Šaškės, šachmatai, smiginis
Mankšta
Lietuvių liaudies šokiai (moterys)
Lietuvių liaudies šokiai (poros)
Dainavimas
Psichologiniai-praktiniai užsiėmimai
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Kompiuterinio raštingumo pagrindai (5 mokymai po 3 val.)
Interneto galimybės (10 mokymų po 3 val.)
Literatūros ir kalbos tobulinimas (literatūrinės popietės,
susitikimai, praktikumas).
Iš viso:

8.6. Edukacinės patirties banko darbų ir priemonių skaičius.
Pavadinimas
Metodinio darbo kortelės (elektroninė ir popierinė forma)
CD, DVD diskai (elektroninė forma)
Gerosios patirties renginių medžiagos (popierinė forma)
Kvalifikacijos tobulinimo renginių programos (popierinė forma)
Lektorių kortelės (popierinė forma)
Iš viso

2017 m.
10
4
97
6
117

2018 m.
12
4
6
93
8
123

8.7. Kita veikla.
Organizuota pilietinė iniciatyva „Padovanok mokytojui senjorui knygą“. Surinktos 104 knygos,
kurios buvo padovanotos Raseinių rajono mokytojams jau tradicija tapusiame renginyje „Rugsėjo aidas“.
8.8. Dalyvavimas komisijų, darbo grupių veikloje:
- Raseinių rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje (Raseinių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017-11-29 įsakymas Nr. A1-1235);
- Raseinių rajono savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupės veikloje (Raseinių rajono
savivaldybės mero 2017-10-06 potvarkis Nr. M-139);
- Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų
vertinimo ir atrankos komisijos veikloje;
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- Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos
veikloje (Raseinių rajono savivaldybės mero 2018-10-15 raštas Nr. (2.21)M2-518);
- Raseinių rajono savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų darbo grupės veikloje (2018
metais kartu su visais neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjais parengtas ir Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. TS-214 patvirtintas „Raseinių rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 metų veiksmų planas“);
- Darbo grupės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (taikant standartizuotus testus)
rezultatams analizuoti veikloje;
- Raseinių rajono savivaldybės Europos paveldo dienų renginių organizavimo darbo grupės veikloje.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS
9. Įstaigos veiklos įsivertinimas.
Stipriosios veiklos sritys
Projektinė veikla.
Profesinė švietimo pagalbos specialistų kompetencija.
Socialinio emocinio ugdymo koncepcijos įgyvendinimas rajone.
Savanorystės veiklų plėtojimas rajone.
Tobulintinos veiklos sritys
1. Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas.
2. Metodinės veiklos (gerosios patirties sklaidos) aktyvinimas rajone.
3. Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas.
1.
2.
3.
4.

10. Įstaigos veiklos išorinis vertinimas 2018 m. neatliktas.
11. Įstaigos projektinė veikla 2018-aisiais metais.
Įgyvendinto (įgyvendinamo)
projekto pavadinimas
„Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V729-03-0001

„Kompleksinis atskirties
mažinimas – KAM“
„Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir
pagrindines kompetencijas“
Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002
„Konsorciumo narių neformalaus
švietimo organizavimo gebėjimų
tobulinimas remiantis Italijos
patirtimi“ Nr. 2018-1-LT01KA104-046858
„Suaugusiųjų bendrųjų ir
pagrindinių kompetencijų
mokymų savivaldybėse
paslaugos“

Projekto finansavimo šaltinis,
gautos lėšos projekto
įgyvendinimui
ES fondų investicijomis
finansuojamas valstybės
planavimo projekto. Bendra
projekto vertė 10320,00 Eur.
Projektas įgyvendintas
partnerio statusu
Projektas įgyvendintas
partnerio statusu

Įgyvendinti (įgyvendinamo)
projekto rezultatai
1. Klasių valandėlės pradinių
klasių mokiniams (24 ak. val.,
24 mokiniai).
2. Paskaitos rajono ugdymo
pedagogams (16 ak. val., 40
dalyvių).
Projekto dalyvių skaičius 29
36 val.
Projekto dalyvių skaičius 50
(36 ak. val.)

Švietimo mainų paramos
fondo lėšos. Bendra projekto
vertė 24144,00 Eur.

Projekto dalyvių skaičius 12
(40 ak. val.)

Projektas įgyvendintas
partnerio statusu

Projekto dalyvių skaičius 35
(40 ak. val.)
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„Lyderių laikas 3“
,,Sveikatos stiprinimas ir
gerinimas, formuojant sveiko
gyvenimo įgūdžius vyresniojo
amžiaus žmonėms“

ES struktūrinių fondų lėšos
3273 Eur
Projektas parengtas.
Finansavimas dar nėra
paskirtas

Projekto dalyvių skaičius 20
(24 ak. val.)
Planuojamas dalyvių skaičius 35
(14 ak. val.)

V SKYRIUS
AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI
12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
1. Artimiausiu metu būtina atlikti:
- kapitalinį rūsio, esančio adresu: V. Grybo g. 33, Raseiniai, remontą, įrengiant jame ventiliaciją,
drenažą, atliekant elektros instaliacijos, šildymo sistemos atnaujinimo darbus;
- garažo, esančio adresu: T. Daugirdo g. 7, kapitalinį remontą (sutvirtinti skylančią sieną);
- atnaujinti kompiuterinę bazę Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyriuje, kuri būtų skirta mokymų
organizavimui ir rajono gyventojų prieinamumo IT paslaugoms didinimui
Nurodytos problemos gali būti išspręstos skyrus pakankamą finansavimą.
2. Telkiant Tarnybos komandą efektyviam veiklos uždavinių ir tikslų įgyvendinimui, būtina spręsti
klausimą dėl galimybės įstaigai veikti viename pastate. Ši problema būtų išspręsta Tarnybai perdavus
valdyti patikėjimo teise visą pastatą, esantį adresu: T. Daugirdo g. 7, Raseiniai.
3. Siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą rajone, Tarnyboje būtina įdarbinti 2
psichologus ir 1 logopedą/specialųjį pedagogą, atitinkančius Tarnybos švietimo pagalbos specialistui
keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
________________________

