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2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 Nr.    
(data) 

Vilnius 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

II SKYRIUS 

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. Metodinės 

pagalbos ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų VGK 

teikimas, siekiant 

1. Grupinių 

konsultacijų 

pravedimas 50 % VGK 

apie vaiko vertinimo 

Pravestų rennginiųVGK skaičius. 

Dalyvių sąrašai. 

Geresnis bendradarbiavimas su 

PPT. 

Pravestos 

konsultacijos 100 % 

VGK. 

Įvykdyta poreikių 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Tarnybos strateginiai tikslai: 

1. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą  ir  veiksmingumą mokiniams turintiems SUP, 

teikiant specializuotą konsultacinę ir švietimo   pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms. 

2. Plėtoti  Tarnybos specialistų ryšius su mokyklų VGK, bendruomenėmis, administracija, 

švietimo pagalbos specialistais, mokytojais. 

3. Plėtoti tarnybos specialistų profesinę kompetenciją, teikiant visapusišką pagalbą mokiniams, 

turintiems SUP, jų tėvams, pedagogams, mokyklos bendruomenėms,  įgyjant gebėjimus 

dirbti su inovatyviomis  technologijomis. 

Šiems strateginiams tikslams pasiekti vykdant 2018 metų veiklos planą vienu 

svarbiausių pasiekimų laikome bendradarbiavimo gerinimą su Vilniaus miesto savivaldybės 

ugdymo įstaigų VGK: atlikta visų ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų VGK 

apklausa, siekiant išsiakinti  VGK darbo aktualijas ir bendradarbiavimo su PPT gerinimą. 

Pravesta 11 praktinių seminarų - konsultacijų su visų ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir 

mokyklų VGK.  

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokyklų bendruomenių švietimui apie smurtą ir 

patyčias. Svarbus darbas atliktas padedant ikimokyklinių ugdymo įstaigų VGK rengiant 

smurto ir patyčių prevencijos tvarkas. Daug dėmesio skirta tėvų švietimui  apie smurtą 

artimoje aplinkoje. 

Visus metus skyrėme padidintą dėmesį ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

bendruomenėms, neturinčioms psichologų, dirbdami mobilios komandos principu. Įdarbinti 

3 psichologai. 

Dar vienas svarbus pasiekimas, geresnių darbo sąlygų PPT specialistams sukūrimas – 

gauti ir įrengti 2 papildomi kabinetai. 

Tarnybos vykdytas Erazmus + KA 2 tarptautinis projektas „Atsparumas“, kuriuo metu 

specialistai galėjo kelti kvalifikaciją prevencijos, įtraukiojo ugdymo srityse ir  sukūrė 

metodinės priemonės mokykloms. 

 



gerinti pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

teikimą vaikams. 

medžiagos rengimą 

siunčiant auklėtinį į 

PPT, komunikacijos ir 

bendradarbiavimo 

gerinimą su kitomis 

institucijomis. 

2. Greitesnė, 

kokybiškesnė pagalba 

vaikui, šeimai, 

pedagogams. 

3. Tikslesnis problemos 

apibrėžimas ir lūkesčių 

nustatymas. 

Kokybiškesnis, greitesnis vaiko 

sunkumų įvertinimasir pagalba 

(konkrečių atvejų pavyzdžiai).  

(iki 2018 m. spalio mėn.) 

išsiaiškinimo 

apklausa. 

1.2. Bendradarbiaujant 

su Bendrojo ugdymo ir 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriais organizuoti 

mokymus, švietimą 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

siekiant gerinti 

mikroklimatą, 

užtikrinantį kuo 

sėkmingesnį įtraukųjį 

ugdymą. 

1. Parengimas  paskaitų 

4-5 temomis apie 

bendradarbiavimą su 

tėvais, konstruktyvų 

problemų, konfliktų 

sprendimą ir kt. 

2.Pravedimas grupinių 

konsultacijų tėvams ir 

pedagogams. 

3. Tolerantiškesnės 

bendruomenės 

nuostatos į įtraukųjį 

ugdymą. 
 

Parengta paskaitų medžiaga. 

Paskaitytų paskaitų, pravestų 

konsultacijų skaičius. 

Dalyvių sąrašai. 

Efektyvesnis konfliktų, problemų 

sprendimas, geresnis tarpusavio 

bendradarbiavimas,socialinės 

empatijos išaugimas (apklausa).  

(iki 2018 m. gruodžio 31 d.) 

Paskaitos: 

“Smurto ir patyčių 

prevencija vaiko 

artimoje aplinkoje” 

“Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas” 

“Ypatingos pagalbos 

reikalaujantis vaikas” 

“Vaiko emocijų ir 

netinkamo elgesio 

valdymas” 

“Pedagogų įtampos 

mažinimo būdai” 

Dalyvavo 46 ugdymo 

įstaiagos. 

 Dažniau kreipiasi 

VGK dėl 

konsultacijų. 
 

1.3. Didinti ir gerinti 

tėvų supratingumą apie 

vaikų mokymosi 

sutrikimus. 

1. Mokymų programos 

tėvams parengimas. 

2. 3 mokymo grupių 

tėvams pravedimas. 

3.Mokymų programos 

tėvams tikslinimas. 

4. Lankstinuko tėvams 

apie pagalbą vaikams, 

turintiems dėmesio 

sutrikimą, parengimas. 

5. Didesnis tėvų 

supratingumas apie 

vaiko sunkumus, 

aktyvesnis ir 

adekvatesnis pagalbos 

vaikui teikimas, 

bendradarbiavimo su 

pedagogais 

pagerėjimas. 

Parengta programa. 

Pravesti mokymai (dalyvių  

sąrašai). 

Parengtas lankstinukas. 

Mokymų vertinimų anketa. 

Pakitusios tėvų nuostatos. 

Patyrimo kokybinis 

apibendrinimas.  

(iki 2018 m. gruodžio mėn.) 

Parengta programa. 

Pravesti mokymai 3 

grupės (dalyvių  

sąrašai). 

Parengtas 

lankstinukas. 

Pakitusios tėvų 

nuostatos. 

 
 

1.4. Elektroninės 

duomenų apie PPT 

vertintus klientus bazės 

sukūrimas (toliau DB) 

bendradarbiaujant su 

Švietimo skyriumi. 

1. Efektyvesnis 

informacijos apie 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius 

vaikus valdymas 

(statistiniai duomenys 

įvairiais pjūviais). 

 2. Geresnis švietimo 

pagalbos teikimo 

planavimas. 

Sukurta DB programa. 

DB pradėta naudoti praktikoje. 

(iki 2018 m. gruodžio mėn.) 

Sukurta DB 

programa. Atlikami 

DB programos 

testavimo darbai. 

DB pradėta naudoti 

praktikoje. 
 

1.5. Erazmus +  KA2 

tarptautinio projekto 

„Atsparumas“ 

1. Mokymai 6 Vilniaus 

mokykų VGK apie  

diagnostinį įrankį skirtą 

Pravesti mokymai (dalyvių 

sąrašai). 

Apklausos rezultatų medžiaga 

 Projektas 

įgyvendintas.Numat

yti rezultatai 



įgyvendinimas. apibūdinti funkcines ir 

disfunkcines rizikingo 

mokinių elgesio sritis. 

2. Apklausų mokyklose 

pravedimas. 

3. Rezultatų 

apibendrinimas. 

4. Konferencijos, 

viešinančios projekto 

rezultatus 

organizavimas. 

5. Sudarytos platesnės 

galimybės ugdymo 

įstaigoms tikslingiau 

rinktis prevencines 

programas. 

6. Praplėstos 

prevencinių priemonių 

taikymo galimybes. 

7. Įtakojimas mokyklos 

bendruomenės narių 

nuostatų į prevencinių 

veiklų būtinumą. 

(suformuluoti pasiūlymai). 

Pravesta konferencija (dalyvių 

sąrašai). 

Patirties sklaida, sudarymas 

galimybių kitoms ugdymo 

įstaigoms pasinaudoti patirtimi 

planuojant prevencinių programų 

pasirinkimą ir įgyvendinimą.  

(iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) 

pasiekti.  

1.6. Organizuoti 

konsultacinę, metodinę 

pagalbą 

priešmokyklinių ir 

pradinių klasių 

pedagogams, 

ugdantiems vaikus, 

turinčius įvairiapusį 

raidos sutrikimą. 

1. Vykdyti konfliktinių 

situacijų prevenciją. 

2. Gerinti adekvatesnio 

mokinių ugdymo 

užtikrinimą. 
 

Individualios  pedagogo 

konsultacijos ugdymo įstaigoje. 

Aptarimas VGK (susitikimo 

protokolas). 

Grupinės konsultacijos 

pedagogams 2-3 kartus per metus 

(dalyvių sąrašai). 

Sumažėjęs konfliktų skaičius. 

Tinkamesnis pedagogo 

pasirengimas ugdymui. 

(visus 2018 m.) 

12 pedagogų 

individualių 

konsultacijų. 

6 aptarimas VGK. 

3 grupinės 

konsultacijos 

pedagogams. 

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. Užduotys ar 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. Mokytojų padėjėjų konsultavimas. Efektyvesnė padėjėjo pagalba vaikui. 

Konstruktyvesnis bendradarbiavimas su 

mokytojais. 

3.2.  

3.3.  

 
3.4.  

3.5.  

 

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. Metodinės 

pagalbos ikimokyklinių 

Grupinių konsultacijų 

pravedimas 50 % VGK 

Pravestų rennginiųVGK skaičius. 

Dalyvių sąrašai. 

 Pravestos 

konsultacijos 100 % 



ugdymo įstaigų VGK 

teikimas, siekiant 

gerinti pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

apie vaiko vertinimo 

medžiagos rengimą 

siunčiant auklėtinį į 

PPT, komunikacijos ir 

bendradarbiavimo 

gerinimą su kitomis 

institucijomis. 

2. Greitesnė, 

kokybiškesnė pagalba 

vaikui, šeimai, 

pedagogams. 

3. Tikslesnis problemos 

apibrėžimas ir lūkesčių 

nustatymas. 

Geresnis bendradarbiavimas su 

PPT. 

Kokybiškesnis, greitesnis vaiko 

sunkumų įvertinimasir 

pagalba(konkrečių atvejų 

pavyzdžiai).  

(iki 2018 m. spalio mėn.) 

VGK. 

Įvykdyta poreikių 

išsiaiškinimo 

apklausa. 

Įgyvendinta iki 2018 

m. liepos mėn. 01 d. 

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai + 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Darbuotojo veiklos vertinimo pokalbio vedimas 

6.2.Įgalinantis delegavimas 
 
 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:    
 

 

 

 

(mokykloje – mokyklos tarybos (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje – 

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo 

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:    
 

 

 

 

(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

 



Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas  . 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1. PPT specialistų komandos 
darbo organizavimas teikti 
metodinę pagalbą Vilniaus 
savivaldybės Grigiškių Šviesos 
gimnazijos administracijai ir 
VGK, steigiant specialiąją klasę 
SUP mokiniams. 
Teikti metodinę pagalbą klasėje 
dirbantiems pedagogams, 
mokytojo padėjėjams.  
 

Kurti saugią ugdymo(-si) 

aplinką. 

Užtikrinti kuo sėkmingesnį 

vaikų ugdamą(-si) ir švietimo 

pagalbos teikimą. 

Atvejų analizės konsultacijų 

vedimas. 

Individualios pedagogų ir tėvų 

konsultacijos. 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 

Tarpininkavimas sprendžiant 

problemines situacijas. 

Pakankamai sėkmingas ugdymo 

procesas klasėje. 

9.2.PPT specialistų komandos 
darbo organizavimas dėl 
metodinės pagalbos teikimo 
Vilniaus Sausio 13-osios 
progimnazijos  VGK nariams, 
pedagogams, mokytojų 
padėjėjams vykdant SUP 
mokinių perėjimą į dalykinę 
sistemą.  

Stiprinti visos mokyklos 

bendruomenės teikgiamą 

požiūrį į įtraukųjį ugdymą. 

Užtikrinti kuo sėkmingesnį 

vaikų ugdamąsi ir švietimo 

pagalbos teikimą. 

Atvejų analizės konsultacijų 

vedimas. 

Individualios pedagogų ir tėvų 

konsultacijos. 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 

Tarpininkavimas sprendžiant 

problemines situacijas. 

Pakankamai efektyvus ugdymo 

procesas klasėje. 

9.3.Organizuoti apvalaus stalo 
diskusiją apie gerąją įtraukiojo 
ugdymo patirtį. 

Skleisti gerąją patirtį. 

Motyvuoti pedagogus taikyti 

inovatyvius ugdymo būdus. 

Pravestas renginys. 

Patirties sklaida. 

9.4. Aplankyti keletą Vilniaus 

bendrojo ugdymo įstaigų. 
Susipažinti su logopedo 
atliekamu darbu mokykloje, 
teikiant pagalbą mokiniui(-iams). 
(Kartu su Bendrojo ugdymo 
švietimo skyriumi.) 

Išsiaiškinti teikiamų paslaugų 

tikslingumą, specialisto 

taikomas  logopedinės 

pagalbos mokiniui formas, 

logopedo konsultacijų 

mokiniui(-iams) poreikį. 

Aplankytos mokyklos. 

Stebėtos logopedų darbo patirties 

analizė, apibendrinimas, 

rekomendacijų parengimas. 

9.5. Gauti licenziją vaikų 
neurologo paslaugų teikimui 
PPT. 

Įvykdyti PPT veiklos 

organizavimo tvarkos aprašo 

reikalavimus. 

Užtikrinti efektyvesnį vaikų 

SUP įvertinimą. 

Gauta licenzija. 

Pagal reikalavimus įrengtas 

kabinetas. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Teisės aktų pasikeitimai. 

10.2. Didelis krūvis neplanuotų skubių, ypatingos svarbos užduočių.  

10.3. 
 

 

 
 

(švietimo įstaigos savininko teises ir  (parašas)   (vardas ir pavardė)    (data)  

pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

          



Susipažinau. 
          

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)  (parašas)   (vardas ir pavardė)    (data)  

 

 

 


