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An k5diai
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo !staigos strateginio plano i. metinio veiklos plano lgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei
rodikliai)

fgywendinant 2019-2023 m. strateginio ir 2021 m. veiklos plano prioritetines veiklos kryptis:
,,Pedagogq kompetencijq tobulinimas igyvendinant Siuolaikini ugdymo turini"; ,,Ugdymo istaigq
bendruomends telkimas igyvendinant jtraukiojo ugdymo priemones Svietime"; ,,Mokiniq
dalykiniq, paZintiniq, informaciniq, meniniq ir socialiniq igDdZiq bei gebejimq pletojimui
sudarymas" bei siekiant uZtikrinti Anyk5diq savivaldybds bendruomenei teikiamq paslaugq
kokybg ir prieinamumq, igyvendintos priemones ir pasiekti rezultatai:

- Sudarytos s4lygos Tamybos darbuotojams tobulinti profesines kompetencijas
seminaruose, staZuotese, ilgalaikiuose mokymuose;

- Vykdytas pedagogq profesinio tobulejimo renginiq organizavimas ir koordinavimas.
Dirbama su ivairiomis klientq grupemis, demesys mokyklq bendruomeniq bendrrljq ir
dalykiniq kompetencijq tobulinimui (suorganizuota 42 kvalifikacijos tobulinimo
programq renginiai (moduliai), 2l paskaita, l3 edukaciniq i5vykq. Kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose dalyvavo 2148 suaugusieji. Pedagogai patirtimi dalijosi gerosios
patirties sklaidos renginiuose/metodiniuose uZsi€mimuose, surengta 90 renginiq, kuriuose
dalyvavo 1504 dalyviai, rryko 5 kiirybiniq darbq parodos). Dauguma kvalifikacijos
tobulinimo renginiq buvo skirta mokyklq bendruomenems, todel vykojq darbo vietose ar
nuotoliniu biidu. UZtikrinama seminanl, paskaitq, kursq kokyb€ ir naujq, aktualiq Ziniq
sklaida.

- Dallvauta ivairaus masto ir pobiidZio partnerystes tinkluose, kai Tarnyba vykdydama
projektines veiklas: Erasmus +KA2 strateginiq partnerysdiq projektus: ,,lnovatyviq
metodq taikymas kitinio m4stymo ugdymui, naudojant Apribojimq teorijq"; ,,Muzika,
Sokis, multimedia" su partneriais i5 Lenkijos, Italijos, Portugalijos, Graikijos kDre
tarptautiniq suaugusiqiq mokymosi tinklus. Savivaldybes suaugusiqjq mokymosi tinklq
klrimas vyko igyvendinant Erasmus+ KAI suaugusiqjq Svietimo mobilumo projektus
Kritinio m o bei medi rastin mo kom cl svarba suau sl Sviete ui";



..KlrybiSkumo laborarorija suaugusiqj
prisideda prie Tamybos veiklos tobul
Svietimo Istaigos ivaizdi.

yvavimas partnerystes tinkluose
laikyti SiuolaikiSkos, modemios

Suorganizuotos ir lvykdytos 25 dalykines olimpiados, dallvavo 27g mokiniai, 12
konkursq ir kitq renginiq Anyksdiq savivaldybes mokiniams ir lop5eliq-darieliq
ugdytiniams.
Teikta visapusiSka specialioj i pedagogine psichologine pagalba rajono ugdymo istaigoms,
vaikams, tevams, pagalbos vaikui specialistams. Konsultacijos teiktos p;gal isanlsting
registracliE ir situacinius poreikius. 100 proc. tenkintas mokiniq galiq ir sunkumq
diagnozavimo poreikis. Atlikri 133 kompleksiniai vertinimai. Suteiktoi 432 psichologo
konsultacijos i5 jq: mokiniams - 234, tevams/globejams - 96, Svietimo pagalbis
specialistams - 84, mokytojams - 18. Suteiktos logopedo konsultacijos 226 koniulticijos
i5 jq: mokiniams - 105, tevams/globejams - 26, Svietimo pagalbos specialistams - 7g,
mokyojams - 17. Suteiktos specialiojo pedagogo 465 konsuttacijos iS jq: mokiniams -
195, tevams/globejams - I18, Svietimo pagalbos specialistams - 120, mokyojams - 32.
Bendras pedagoginiq psichologiniq konsultacijq skaidius - 1153. Neurologo paslaugq -
l5 konsultacijq vaikams ir jq tevams.
Skaityti Tamybos specialistq praneSimai ir pravesti mokymai:" Individualiq planq
rengimas autisti5kiems vaikams" rajono specialiqjq pedagogq ir logopedq metodinis
susirinkimas (2021-06-13);,,Individualiq pagalbos planq rengimas ir patirtis" rajono
specialiqjq pedagogq ir logopedq metodinis susirinkimas (2021-06-13); ,,Kritinio ir
reflektywaus m4stymo metodq naudojimas darbui su specialiqjq poreikiq turindiais
vaikais" tarptautine Lietuvos ir Lenkijos konferencija (2021-09- l5); ,,Mokyojo padejejo
pasirengimas veiklai, ugdymo procesui"( 40 val. parengta ir pravesta kvalifikacijos
tobulinimo programa 2021 -03 -05 12021 -05 -20).
Vykdytas neformalaus suaugusiqjq Svietimo ir tEstinio mokymosi koordinavimas.
Bendradarbiauta su kitais savivaldyb€s neformaliojo suaugusiqlq Svietimo teikejais,
parengtas Anyk5diq rajono savivaldybes neformaliojo suaugusiqjq 5vietimo ir tgstinio
mokymosi veiksmq planas 2021-2023 m. Suorganizuota ir jvykdyta ,,Suaugusiqjq
Svietimo savaite".
Palaikyi rySiai su socialiniais partneriais ir tarnybos klientais. Ry5iai pletojami siekiant

igyvendinti keliamus tikslus ir uZdavinius. Bendradarbiaujama su savivaldybes Svietimo,
kulturos istaigomis, sveikatos biuru, Anyk5diq meno mokykla, menq inkubatoriumi-
menq studija, S. ir L. DidZiuliq biblioteka, turizmo informacijos centru, Specialiosios
pedagogikos psichologijos Centru, Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindiqjq centru.
Tamybos ivaizdLio formavimas, tradicijos, tyrimai, konsultacijos, kvalifikacijos
tobulinimo planavimas ir koordinavimas, neformalus suaugusiqjq Svietimas, pedagogines
psichologines pagalbos teikimas, projektq vykdymas uZtikrina Tamybos veiklos gerinim4
ir vykdo Anyk5diq rajono savivaldybes 2021-2023 m. strateginio plano numatyus
kriterij us.

q Svietejui". Dal
inimo, leidZia i5



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAT

rindiniai rae usl met veiklos rezultatai

Metq uzduotys
(toliau uzduotys)

S iektini
rezullatai

Rezultatq
vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovauj antis
vertinama, ar

nustat),tos
uzduotys

irrykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

3 Tarnybos
darbuotojai
dalyvaus NSA
rengiamuose
informaciniuose
mokymuose.
Kiekvienas
darbuotojas
i5klausys
mokymus po 20
val.
SupaZindinti
mokyojus su

UTA
nuostatomis ir
reikalavimais.
suorganizuojant
ne maziau l0
informaciniq -
konsultaciniq
rengin iq.

Nuoseklus
pasiruo5imas
dirbti pagal
atnauj intas
bendr4sias
programas.

3 Tamybos darbuotojai datyvavo NSA
rengiamuose informaciniuose mokymuose.
Kiekvienas iSklause, dalyvavo diskusijose,
tgstiniuose susitikimuose, vaizdo
konferencijose.
TQStinis susitikimas, skirtas UTA
atnaujinimui (202 1 -04- I 3).
Vaizdo konferencija,,U gdymo turinio
atnauj inimas: ,,Pusiaukele. O kas/kaip
toliau?" (202 I -01- l l).
Vaizdo konferencija ,,UTA - Kas vyksta?"
(2021-0s-28).
Ilgalaike kvali fi kacijos tobulinimo programa

,,Mokytojq bendrqjq kompetencijq ugdymo
programa" seminaras,,KtrybiSkumo
kompetencijos ugdymas" (202 I - I 2 -08,
2022-01-01).
,.Mokytojq bendrqjq kompetencijq
ugdymas" moduliai: PilietiSkumo
kompetencijos ugdymas; Kulturines
kompetencijos ugdymas; KIrybiSkumo
kompetencijos ugdymas " (202 I -01-07/
202 1- I 2-08).
Parengta ir fgyvendinta ilgalaike
kvalifikacijos tobulinimo programa (10 val.)

,,Mokltojq bendrqjq kompetencijq ugdymo
programa" mokyklq komandoms (vlso 28
dalyviai);
Mokytojai supaZindinti su UTA nuostatomis
ir reikalavimais. Suorganizuoti 39 metodiniq
biireliq uZsiemimai - bendrqjq kompetencijq
pristatymai (viso 420 dalyui4).

I . l. Sudarlti
sqlygas Tamybos
darbuotojams ir
raj ono
mokytojams
profesiSkai
tobuleti ir
pasirengti darbui
pagal atnaujintas
bendr4sias
programas.

l.

I



I .2. Organizuoti
pedagoginiq
psichologiniq

ivertinimq
vykdym4 ir
stebesen4.

Patenkinti
pedagoginiq
psichologiniq
jvertinimq
poreiki.

Kartq per men.
aptartas
pedagoginiq
psichologiniq
vertinimq
ivykdymas,
SUP grupiq
priskyrimas,
programq
pritaikymas,
individualizavi-
mas, SUP lygirl
nustatymas,
5vietimo
pagalbos
skyrimo
aspektais.
Parengta 100
proc.
besikreipiandiq
jq
pedagoginiam
psichologiniam
vertinimui
prtymq.

Sistemingai vykdYi pedagoginiq
psichologiniq vertinimq ivykdymo
aptarimai, analizes, SUP grupiq priskyrimo,
programq pritaikymo, individualizavimo,
SUP lygiq nustatymo, Svietimo pagalbos
skyrimo aspektais. (Tarnybos posidiiy
protokolai : Nr.CP-3, Nr.C P-1, Nr.CP-8,
Nr.CP-10, Nr.CP- 11, Nr.CP-11).
Parengta I 00 proc. besikreipiandiqjq
pedagoginiam psichologiniam vertinimui
paiymq lpe dago gi n i 4 ps ic ho logi n i q

vertinimq protokolai nuo Nr. I iki Nr. ljj).

1.3. Inicijuoti ir
palaiklti
bendradarbiavi-
mo ry5ius su

kitq rajonq
pedagoginemis
psichologinemis
Tamybomis.

Skatinti
tarpasmening
s4veik4,
bendradarbia-
vim4, stiprinti
santykius tarp
bendruomen6s
nariq.

Suorganizuoti
2 gerosios
patirties
sklaidos
renginiai.
Suorganizuota
I metodine
i5vyka.

Suorganizuoti 2 gerosios patirties sklaidos
renginiai:
AnykSdiq Svietimo pagalbos tamyba -
JoniSkio rajono Svietimo centras. Tema:

,,Siuolaikinis poZiOris i ugdymo procesE',
ASPT praneSimas,,Kritinio mestymo
jrankiai irjq panaudoj imas ugdymo
procese" (202 1 -06- I 8).
Anyk5iiq Svietimo pagalbos tamyba, rajono
ugdymo jstaigq specialistai - RokiSkio
Svietimo pagalbos tarnyba. Tema: ,,Saugios
aplinkos uZtikinimas ugdymo istaigoje",
ASPT praneSimas ,,Vaikq emocines
gerov€s uZtikinimas ugdymo jstaigoje"
(202r-1t-1s).
Suorganizuota 1 metodine i5vyka. AnykSdiq
5vietimo pagalbos tarnyba - BirZq 5vietimo
pagalbos tamyba. Tema:,,Kolegialus
bendradarbiavimas - sekmingas profesines
patirties sklaidos bndas" (202 I -08-3 0).

I



1.4. Dalyvauti
,,Lyderiq laikas
3" pokydiq
projekto

lgyvendinime.

Organizuoti
sisteming4

,,Lyderiq
laikas 3"
gerosios
patirties
sklaid4.

Parengti ir
pristatyti 2
gerosios
patirties
sklaidos
praneSimai.

Kas men.
suorganizuoti
lniciatyviq
mokyojq
klubo (lMK)
gerosios
patirties
sklaidos
renginiai ( ne
maZiau 5
renginiai).

1.5.

2. ULdl ne kd ar kd i5 dalies d6l numa rizik ei toki

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma, ei buvo atlikta Idom svan stal veiklos rezultatams)

buvo
IJZduotvs PrieZastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

tjZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo lstaigos veiklai
3. I . Suorganizuota ir lvykdyta vasaros
stovykla ir kitos veiklos, siekiant
kompensuoti mokymosi prarad imus.
uZtikrinti prasming4 ir kokybiSk4 mokiniq
uZimtum4 atostogq metu.

Vasaros stovyklos veiklose dalyvavo 40 mokiniq
(SvPdast1 Juozo Tumo-Vaiiganto gimnazijos
Debeiki4 skyriaus, Kavarsko pogrindines
molqklos - daugiafunkcio centro Traupio
skyriaus. Troikfinq Kazio lnii ros gimnazijos
Vieiint4 daugiafunkcio centro - l5; Anlano
Baranausko pagrindinds molq,klos l0; Antctno
Vienuolio progimnazijos -1 5).Tgsiant vaikq
vasaros uZimtumo veiklas iki mokslo metq
pradZios, i jas isitrauke ivairiq amZiaus grupiq
vaikai. Vykdytos veiklos stiprino Zinias,
gebejimus ir jg[dZius: matematikos,
gamtamokslio ir kalbq ugdymo srityse. gerino

Baigiamoji projekto konferencija, parengtas
ir pristatyas praneSimas tema: ,,Mokltojq,
mokiniq ir tevq atsakomybe uZ vaikq
skaitymo gebejimq gerinim4 ugdant kritini
skaitym4" Q 02 I -03 - 1 5).
Mokyklinis lyderystes inic iatyvq renginys

,,Pokydiq valdymas", parengtas ir pristatltas
pranesimas tema: "Skaitymo straregij q

taikymas ivairiq dalykq pamokose" (2021-
05-t 1).
Suorganizuoti 7 IMK gerosios patirties
sklaidos renginiai (kovo, balandi io, ge guie s,

rugsijo, spalio, laplciiio, gruodiio min.)



fizing, psiching ir emocing sveikatq, maZino
patydiq apraiSkas.

3.2. Suplanuotos, ivykdytos ir vykdomos
Anykidiq rajono savivaldybes
administracijos Vaiko geroves komisijos
skirtos Vaiko minimalios prieZiiiros
priemones ir koordinuotai teikiamos
paslaugos savivaldybes vaikams ir jq
Seimoms.

Suplanuotos, suderintos, ivykdyos ir vykdomos
priemonds:

lvykdyra:..Minimal ios prieZiuros priemoniq
rykdymas ir koordinuotai teikiamq paslaugq
teikimo organizavimas, koordinav imas" (202l -I0-
21/2021- 12-28)
Vykdo ma'.,,Koordinuotai teikiamq paslaugq
organizavimas ir koordinavimas" (2 0 2 I -08- 2 7 /
202 2-02-08);
,,Minimalios prieZiDros priemoniq vykdymas ir
koordinuotai teikiamq paslaugq teikimo
organizavimas, koordinavimas" (2 02 I - I 2-0 I /
2022-0s-0 t ).

3.3. Sudarytos s4lygos planingai teikti
Svietimo pagalbos specialistq paslaugas
ugdymo istaigoms neturindioms
psichologo, logopedo.

Sudaryti ir suderinti specialistq Svietimo pagalbos
teikimo grafikai Jono Biliiino gimnazijoje ir
Antano Baranausko pagrindineje mokykloje.
2021 m. spalio-gruodZio men. ir 2022 m. sausio
men. suteikta konsultacijq:
psichologo - 40
logopedo - 16.

3.4. lglwendinta kDrybi5ko
bendradarbiavimo iniciatyva tarp
Tamybos ir savivaldybes ugdymo ir kitq
jstaigq.

ASPT iniciatyva ,,KurybiSkumo gateri.ia .

Suorganizuotos 5 klrybiniq darbq parodos

4. Pako otos rae ust m veiklos uidu ei toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

I JZduotvs Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaqtos uzduotys ivykdltos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

4.3.
4.4.
4.5

VERTINIMAS

I

I

I

4.2.



ildoma,( a

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiekt rezl.tltat kdant uZduotis ivertinimas

7. Kom c os kurias nor6t tobulinti

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maiiau kai i ir ne au kai 5 uZdu S

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

5.1. lnformacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas lr 2a 31 4N
5.2. I5tekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniq) paskirstymas lr 2a 16 4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 11 2n 31 4X-

1r 2n 3o 4(5.4. Zini5 gebejimq ir igtrdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq
5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2a 3n 4d

UZduodiq ivykdymo apraiymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys irykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
6.2. UZduotys i5 esmes ivykdl,tos arba viena nejvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai tr

Patenkinamai n6.3. lrrykdyta ne maZiau kaip puse uZduoiiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdya pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

7.1. Tobulinti kompetenciias asmens duomenq apsaugos klausimais.
1.2

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Sudarl.tos s4lygos
savivaldybes pedagogq
ugdymo turinio
atnaujinimo
kompetencijq
tobulinimui.

Suorganizuota ne maZiau kaip
l0 metodiniq blreliq
pasitarimq.

8.1 . Organizuoti pagalbos

teikimq mokykloms atnaujinto
ugdymo turinio igyvendinimo
pasirengimui;

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

UZduotys



lnicijuoti Tamybos isitraukim4 j

rajono Svietimo PaZangos plano

rengim4.

Tamybos bendruomends

isitraukimas, formuojant
paZangos gaires ir idejas.

Sudaryta darbo grupe; iki II
ketvirdio pabaigos
suorganizuoti darbo grupes
pasitarimai raiono Svietimo
PaZangos plano rengimo
klausimais.

8.2. Didinti Svietimo pagalbos
teikimo veiksmingum4,
j gyvendinant [traukiojo ugdymo
nuostatas.

Skatinti ilgalaikiq
kvalifi kacijos tobulinimo
programq rengim4 ir
igyvendinim4 itraukiojo
ugdymo tema.

Parengtos ir igyvendintos bent
2 ilgalaikes kvalifi kacijos
tobulinimo programos.

8.3. UZtikrinti LL3 pokydio
tvarum4, organ izuoj ant

,,IniciatyviLl mokltojq ktubo"
(lMK) veikl4.

UZtikrinama pedagogq
kvalifi kacijos tobulinimo
renginiq jvairove ir jq
rySio su praktika pletote.

Parengti,,lniciatyviq mokytojq
ktubo" (lMK) veiklq
reglamentuojantys dokumentai
(iki 2022 m. II ketvirdio).

8.4. Tenkinti kitq suaugusiqjq
mokymo(si) visq gyvenim4
poreiki.

Ne maZiau l0 TAU studentq
ASPT projektiniq ir kitq veiktq
dalyviai.
Ne maZiau 20 ak. val. mokymq
(sveikos gyr'ensenos, fi nansinio
raitingumo, IT ra5tingumo,
geb€jimo mokytis,
pilietiSkumo, uZsienio kalbq ir
kt.) per2022 m. TAU
studentams.

S.5.lntensyvinti pedagogines
psichologines pagalbos teikimo
formas ir gerinti jq
prieinamumq.

KokybiSka ir savalaike
pedagogines
psichologines pagalbos
pletra.

Mobili Svietimo pagalbos

specialistq komanda suteiks
paslaugas 6 rajono ugdymo

istaigoms.
lki 2022 m. gruodZio men.
mokiniq, gavusiq Svietimo
specialistq pagalb4 padides 10

- 20 proc.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo stai vadovu

9.1 . ZmogiSkasis faktorius (laikinas nedarbingumas).
9.2. Pasikeitg teises aktai.
9.3.

Asmeninio potencialo bei
jgldZiq panaudoj imas
vykdant rajono gyventoj q
TAU Svietim4.

I

I



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAI

ve Jo rindimas irt"

VU,
(mokykloje klos tarybos

igaliotas asmuo, 5vietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos instituciios igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 iglwendinantis asmuo)

11. fvertini 'J
o pagrindi mas ir siiilymai:

,

:f
^*A

fi'd":fubw
(vardas ir pavardd) (dara) ,

.{AAL-0Jot1

Ll

10. I
I,al I

J

(V".d^ t. p"*"de) -
/j--)

(valstybines Svietimo istaigos savini
teises ir pareigas igyvendinanaios institucijos

ldalyviq susirinkimol jgalioto asmens pareigos:
savivaldybes Svietimo lstaigos aweju meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

*6 ,r/"*ad%ozk)r ' .*'24 d1.f^z-/
(vardas ir pavarde) (data)
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