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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai pritarta 2022 m.
sausio 21 d. tarybos sprendimu Nr. T-.

II SKYRIUS
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau – užduotys) Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

1.1. Švietimo
prieinamumo ir lygių
galimybių
užtikrinimas.

Užtikrinti sklandų
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo(si)
proceso
organizavimą.

Tinkamai
realizuotos
pedagogų, pagalbos
mokiniui
specialistų, vadovų
kvalifikacijos
tobulinimo(si)
programos, siekiant

Organizuoti ne mažiau
kaip 5 kvalifikacijos
tobulinimo ilgalaikes
programas (40 val.)
pedagogams, švietimo
pagalbos specialistams,
vadovams.

Organizuoti ne mažiau 50
rajono metodinių būrelių
pasitarimų.

Suorganizuoti 8
kvalifikacijos
tobulinimo
ilgalaikių programų
(40 val.) renginiai
pedagogams,
švietimo pagalbos
specialistams,
vadovams.

Suorganizuoti 62
rajono metodinių
būrelių pasitarimai.



užtikrinti 2020-
2022 metų
nacionalinių
kvalifikacijos
tobulinimo
prioritetų
įgyvendinimą.

Užtikrinti sklandų
specialiosios
pedagoginės
psichologinės
pagalbos teikimą
ugdymo įstaigų
ugdytiniams, jų
tėvams/globėjams,
pedagogams.

Suteikti ne mažiau kaip
350 pedagoginių
psichologinių
konsultacijų.

Suteikta 917
pedagoginių
psichologinių
konsultacijų.

1.2. Mokyklų
bendruomenių
teigiamų nuostatų
stiprinimas į
specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių
įtrauktį į ugdymo
įstaigos
bendruomenę.

Suorganizuoti
„Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos“ kval
ifikacijos
tobulinimo kursus
(60 val.).

Projekto (skaitymo
motyvacija)
parengimas ir
vykdymas.

Suorganizuota 1 grupė
„Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos“ kvalifikacij
os tobulinimo kursų (60
val.).

Suorganizuota
kvalifikacijos tobulinimo
ilgalaikė programa (40
val.) pedagogams,
švietimo pagalbos
specialistams, vadovams
apie specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių įtrauktį į
ugdymo įstaigos
bendruomenę.

Parengtas ir įvykdytas 1
projektas, gautas
finansavimas.

Parengta ir
suorganizuota
Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos
kvalifikacijos
tobulinimo kursų
programa, 60 ak.
val., dalyvavo 20
Šakių rajono
pedagogų.

Suorganizuota viena
kvalifikacijos
tobulinimo ilgalaikė
programa (40 val.)
apie specialiųjų
ugdymosi poreikių
mokinių įtrauktį į
ugdymo įstaigos
bendruomenę.

Parengtas projektas,
finansavimas
negautas. Tarnybos
lėšomis
įgyvendintas,
bendradarbiaujant
su Gelgaudiškio
Kultūros centru,
edukacinis renginys
Gelgaudiškio



„Šaltinio”
specialiojo ugdymo
centro mokiniams
„Interaktyvūs
garsiniai skaitymai
Gelgaudiškio
dvare“

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Projekto „Neaktyvių Šakių miesto gyventojų
įsitraukimo į darbo rinką didinimas“ vykdymas

Tarnybos paslaugų prieinamumo
gerinimas.

3.2. Internetinės svetainės www.sakiuspt.lt
sukūrimas.

Tarnybos viešinimo gerinimas, teikiamų
paslaugų viešinimas.

3.3. Specialistų kabinetų atnaujinimas. Suremontuotas vienas andragogo
kabinetas iš surinktų spec.lėšų,
pagerinta darbuotojo darbo aplinka.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas
langelis:

1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;

3 – gerai;
4 – labai gerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□ 2□ 3□ 4□
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4□

http://www.sakiuspt.lt


5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatų

1□ 2□ 3□ 4□

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4□

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai ☐

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Lyderystė ir vadovavimo efektyvumas.
7.2. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas.
7.3. Dokumentacijos valdymas.

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1.
9.2.
9.3.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:
11.

Darbuotojų atstovas __________ Aušra Jakavičienė
(parašas)



11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Meras _________ Edgaras Pilypatis ____________
(parašas) (data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

Susipažinau.

Direktorė __________ Diana Jazukevičienė __________
(parašas) (data)




