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KaiSiadorys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Kai5iadoriq Sventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro misija
teikti
Svietimo pagalb4 specialiqjq poreikiq mokiniams ir asmenims, pletojant jq dvasines, intelektines,
fizines galias, padedant iveikti socialing atskirti bei tapant pilnaverdiais ir aktyviais visuomenes
nariais. Veiklos prioritetas - mokiniq ir asmenq individualiq ugdymosi, socialiniq ir darbiniq poreikiq
tenkinimas, atsiZvelgiant ijq galias ir gebejimus. Mokyklos vertybes: pagarba ir pagalba vienas kitam
ir tikejimas vaiku.
[gyvendinant mokyklos strateginius, metinio veiklos plano tikslus ir vadovo metq
veiklos uZduotis buvo vykdytos 3 programos: ugdymo turinio igyvendinimo programa (programos
tikslas siekti specialiqjq poreikiq mokiniq paZangos atsiZvelgiant individualius jq poreikius),
socialines globos programa (programos tikslas
uZtikrinti vaikty'asmenq uZimtum4 bei prieZilr4
jo
sprendZiant mokinio ir
Seimos gerovds ir socialines problemas), aplinkos aprupinimo programa
(programos tikslas - kurti saugi4 ir sveik4 mokyklos aplink4).
2021 m. rugsejo I d. mokykloje ugdesi ir mokesi 7l (2 mokiniais daugiau nei 2020 m.
rugsejo I d.) ikimokyklinio/prieSmokyklinio ugdymo grupds, speoialiqjq, lavinamqjq bei socialiniq
igudZiq ugdymo klasiq mokinys. Mokykloje i5 KaiSiadoriq rajono savivaldybes mokesi 50
mokiniry'ugdytiniq (70,4 proc.), kitq savivaldybiq - 2l mokinys (29,6 proc.). I5 kitq savivaldybiq
besimokandiq mokiniq per metus padaugejo 4,31 proc.
Dalis mokiniq l8 (25,4 proc.) neturejo galimybes kasdien atvykti i mokykl4 del didelio
atstumo, todel gyveno mokyklos bendrabutyje. 35 (49,3 proc.) mokiniai mokykliniais autobusais ar
kitu mokyklos transportu kiekvien4 dien4 buvo veZiojami i mokykl4.
Mokyklos socialines globos grupes lanke 18 vaikq ir l2 suaugusiqjq asmenq su negalia
ir su sunkia negalia. Mokyklos socialinese dirbtuvese,,Faustinos dirbtuvese" dirbo 10 buvusiq ir
esamq mokyklos mokiniq bei Strevininkq socialines globos namrl gyventojq. Asmening pagalb4
namuose gavo 14 negali4 turindiq asmenq.
I5 viso mokykla teikia paslaugas 109 negali4 ir sunki4 negali4 turintiems vaikams ir
asmenims/ lankytoj ams.
Plediant mokyklos veiklas
pritraukiant papildomas leSas, mokykloje buvo
projektai:
keturi
tarptautinis
projektas su Latvija Nr. LLI-379 ,,Pilotinis
dvi5alis
igyvendinami
ugdymo ir socialines integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su
specialiaisiais poreikiais" (2018-2021 m.), projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V416-06-0001 ,,Paslaugq
Seimai pletojimas Kai5iadoriq rajone asistento paslaugq teikimas" (2019-2022 m.), projektas Nr.
08.4.1-ESFA-V405-03-0001 ,,Nuo globos link galimybiq: socialiniq paslaugq pl6tra" (2020-2023
m.) ir projektas ,,Fizinio aktyvumo galimybiq didinimas Kai5iadoriq miesto ir rajono neigaliesiems",
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projekto Nr. SRFSTTJ -2021-1-0816, bendrai finansuojamas valstybes Sporto remimo fondo lesomis,
kuri administruoja Svietimo mainq paramos fondas.
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Strateginiq tikslq igyvendinimo analiz6:

I

jq poreikius.

tikslas: Siekti specialiqjq poreikiq mokiniq paZangos atsiZvelgiant iindividualius

I uZdavinys: Ugdymo turinisieti su mokiniq patirtimi bei geb6jimais.
Mokykla igyvenclindama ikimokyklinio, prie5mokyklinio, individualizuotas pradinio,
pagrindinio ir socialiniq igUdZiq ugdymo programas, kiekvienam mokyklos mokiniui renge
individualius ugdymo planus, atitinkandius mokinio intelektinius ir fizinius gebejimus. Todel visi
mokyklos mokiniai padare individuali4 mokymosi paZang4, 3i paLanga buvo analizuojama ir
fiksuojama mokyklos metodineje grupeje. Remiantis surinktais duomenimis ir padaryta mokiniq
paLanga,buvo planuojama tolimesne darbo su mokiniu eiga ir ugdymo tikslai. Sis cikliSkas procesas
uZtikrina, kad visi mokyklos mokiniai patiria mokymosi sekmq. Mokytojai, klasiq aukletojai ir
pagalbos mokiniui specialistai konsultavo mokinius, del karantino patymsius mokymosi sunkumq ir
padejo jiems iveikti atsiradusias mokymosi spragas. Mokiniq paZangumo vidurkis per 2021 m. i5liko
toks pats (7,3 balo).

Mokyklos darbuotojai, tiek mokytojai, tiek socialiniai darbuotojai ir jq padejejai, kele
kvalifikacij4 (socialiniai darbuotojai: ,,Ar tikrai renkiesi pats? Psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo
prevencijos mokykloje tendencijos, pokydiai ir galimybes"; .,ltarnpos situac|q sprendimo rnokyrnai
"Pastebek. Ivertink. Veik"; ,,Socialinio darbo praktika: vaikq, paaugliq pozityvaus elgesio
skatinimas"; ,,Naktine slaugomo paciento prieLiira"; ,,Socialinis globos poreikio nustatymas
(asmens nesavarankiSkumo l,ertinimas pagal asmens veiklos ir gebejimo dalyvauti ivertinimo
klausimynE'; ,,Pasitikejimu gristq santykiq intervencijos (TBRI) metodas, dirbant su vaikais
turindiais elgesio ir emocijq sutrikimq"; ,,Konfliktq valdymas be pykdio, naudojant racionalius
emocinio elgesio terapijos principus"; ,,Kad problema paauglysteje netaptq tragedija- socialinio darbo
metodai darbe su paaugliais ir Seimomis"; ,,Vaikq pyktis. Kaip ji valdyti ir padeti vaikams";
,,Supervizijos"; ,,Neurosensorinds stimuliacijos metodas vaikams"; socialinio darbuotojo padejejai:
,,fvadine socialinio darbuotojo padejejq kvalifikacijos programa"; ,,{tampos situacijq sprendimo
mokymai" Pastebek. lvertink. Veik"). Kvalifikacijos tobulinimo valandq skaidius, tenkantis vienam
socialiniam darbuotojui ir socialinio darbuotojo padejejui per 2021 metus - 25 val.
Mokytojai stiprino bendr4sias ir dalykines kompetenciias (rnokymai pagal Nr. LLI-379
,,Pilotinis ugdymo ir socialines integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui
su specialiaisiais poreikiais" projekto veiklas; ,,Specialiosios mokymo priemones. Jq pritaikymas,
atsiZvelgiant imokiniq specialiuosius ugdymo(si) poreikius"; ,,{tampos situacijq sprendimo mokymai
,,Pastebdk. [vertink. Veik"; ,,Funkcinis vaikq elgesio vertinimas"; ,,Neurosensorines stimuliacijos
metodas vaikams su mokymosi sutrikimais, specialiaisiais poreikiais ir negalia"; ,,Svietimo
konferencija: Ugdymas ir psichologija 2027"; ,,Kaip mokyti vaik4, turinti ivairiapusiq raidos

sutrikimq savarankiSkumo lgiidZiq"; ,,Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams").
Kvalifikacijos tobulinimo valandq skaidius, tenkantis vienam mokytojui per202l metus -93,7 val.
Tiek mokytojai ir jq padejejai, tiek socialiniai darbuotojai ir jq pagalbininkai prakti5kai
taikO naujas Zinias, sieke specialiqiq poreikiq mokiniq pazangos atsiivelgiant i individualius jq

poreikius bei individualizavo ugdymo turini pagal mokiniq gebejimus ir pomegius.
2 uZdavinys: Siekti ugdomosios veiklos ir socialinds pagalbos mokiniui dermOs.
2021 metais ugdomoji veikla buvo derinama su socialine pagalba vaikui ir jo Seimai. {
mokykl4 ir ikimokykling/prie5mokykling grupq praejusiais metais atvyko 11 mokiniq, visq jq
adaptacij a vyko sekmingai.
Siekiant kompleksines pagalbos specialiqjq poreikiu vaikams priemoniq dermes ir jq
tikslingumo 2027 metais mokykloje bendradarbiavo pagalbos mokiniui specialistai: socialinis
pedagogas (0,5 etato), psichologas (0,5 etato), logopedas (1,4 etato). koreguojamosios k[no kultflros
specialistas (1 etatas).
Siekiant uZtikrinti kiekvieno mokinio darom4 mokymosi ir gebejimq tobulinimo
paZangq, didelis demesys buvo skiriamas kompleksinei pagalbai vaikui: pedagoginei pagalbai
kiekvienoje pamokoje, socialinei pagalbai vaikui po pamokq ir Seimai namuose. Pedagogine pagalba
buvo teikiama atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko pasiekimus, sdkmes ir nesekmes bei jo paties
isivertinim4. Pagal poreiki buvo koreguojami mokiniq individualfls ugdyms planai. 2021m. vyko 8
Vaiko geroves komisijos posedZiai. Didelis demesys buvo skiriamas tinkamo mokiniq elgesio
formavimui, pagalbos mokiniui, mokytojui organizavimui. VGK parenge rekomendacijas
pedagogams darbui su vaikais, turindiais negali4 del ivairiapusio raidos sutrikimo (vaikystes
autizmo), taip pat rekomendacijas pedagogams darbui su vaikais, turindiais aktyvumo ir demesio
sutrikim4. Kartu su Sutrikusios raidos vaikq konsultavimo skyriumi buvo organizuoti nuotoliniai
pedagogq mokymai ,,Funkcinis vaikq elgesio vertinimas".
Teikiama ir individuali pagalba vaikams/asmenims tiek mokykloje, tiek socialines
globos grupdse. Konsultuotos vaikq/asmeml Seimos, vykdytas tevq pozity'vios tevystes Svietimas: 10diai tevq buvo organizuoti tgstiniai (vienas ciklas kontaktiniu, kitas nuololiniu budu) seminarai apie
tai, kaip padeti vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, psiching ir fizing negalg:
,,Integracija ir savarankiSkumas"; ,,Konfliktq sprendimai"; ,,Meild sau"; ,,Perfekcionizmas";
,,Individualus specialiqjq poreikiq mokinio ugdymas".
Teikiamos Svietirno ir socialines paslaugos buvo kokybi5kos. Teikiamq ugdymo ir
socialiniq paslaugq ir specialistq bendradarbiavimo darbo kokybe bei taikomq priemoniq
efektyvumas buvo analizuojamas ir vertinamas. Vykdant Interreg V-A Latvijos - Lietuvos
bendradarbiavimo per sien4 programos 2014-2020 m. finansuo.iamas projektas ,,Pilotinis ugdymo ir
socialines integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su specialiaisiais
poreikiais", buvo suburta komanda i5 ivairiq ekspertq ir mokslininkq, kurie suklre darbo su
specialiqjq poreikiq vaikais bei jaunuoliais vertinimo modeli. Sis modelis apjungia tarptautines
teorines SUP turindiq vaikq Svietimo nuostatas, Latvijos ir Lietuvos gerE)E praktikE, turimus resursus
bei praktines darbuotojq Zinias. Siekiant ivertinti istaigq, dirbandiq su SLIP turindiais vaikais veiklos
kokybg, panaudojant internetinius IT sprendimus, buvo sukurtas praktinis vertinimo instrumentas,
leidZiantis ivertinti lstaigos teikiamq paslaugq kokybg skirtingais pjlviais (tevq, pedagogq, vaikq,
klientq). Mokykla tai daro pildydama specializuotus klausimynus ('!rttp:r'lsurvey.viduskurzeme.lv).
Remiantis Siuo instrumentu atliktomis apklausomis 78,2 proc. pedagogq, 85,4 proc. tevq ir 97,4 proc.
mokiniq ir lankytojq yra patenkinti visomis Svietimo veiklos sritimis: ugdymas ir patirtys, mokyklos
aplinka, savijauta ir dalyvavimas, lyderyste ir vadyba. Remiantis apklausos duomenimis 85,7 proc.
apklaustqjq yra patenkinti artimiesiems teikiamomis socialines veiklos paslaugomis. Dar 14,3 proc.
teige, kad paslaugomis yra patenkinti, tik noretq daugiau informacrjos apie vykdomas veiklas.
2 tikslas: tobulinti vaikq/ asmenq uZimtum4, darbo igtidZius bei prieiiur4
sprendZiant asmenq ir jo Seimos gerovEs ir socialin6s pagalbos teikimo klausimus.

I uZdavinys:

Skatinti vaikq, mokiniq su negalia socialini aktyvum4, sudaryti
s4lygas tur6ti didesnes galimybes veikti, siekiant uZtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti
visuomen6s gyvenime.

Gerinant emocing vaiko/asmens savijaut4 bei stipinant jo socialinius igtdZius,
mokykloje veike socialines globos grupes. 2021 gruodZio menesi dienos socialines globos centre
dirbo: 3 socialines darbuotojos (2,5 et.), 1 uZimtumo specialiste (0,5 et.), 1 taikomosios fizines veiklos
specialiste (l et.), 6 socialinio darbuotojo padejejos (4,55 et.). Nuo 2021 m. rugsejo menesi buvo
sudarytas naujas darbo grafikas, ir atsiZvelgiant i epidemiologing situacij4, bei patirti, darbuotojai
dirba tik suaugusiqjq grupeje (1 soc. darbuotojas ir trys pade.jejos, bei uZimtumo specialiste,
taikomosios fizines veiklos specialiste), arba tik vaikq grupeje (2 soc. <larbuotojos, trys padejejos,
taikomosios fizines veiklos specialiste). 2021 m. buvo parengtos naujos tvarkos: ,, Kai5iadoriq
Sventosios Faustinos mokyklos dienos globos grupiq paslaugq gavejq asmens bylos dokumentq
rengimo tvarkos apra5as'o ,,Kai5iadoriq Sventosios Faustinos mokyklos pagalbos pagal gydytojq
rekomendacijas mokiniams ar dienos socialines globos centro lanky'tojams (vaikams ir suaugusiems),
kurie serga letinemis neinfekcinemis ligomis ir turi vartoti medikamentus (vaistus), tvarkos apra5as".
2021metai dienos socialinds globos grupes dirbo nuolatos, l<okybi5kai vykdytos dienos
socialines paslaugos bei organizuoti renginiai ir i5vykos: KaiSiadoriq kult[ros centrq, kuriame vyko
suaugusiqjq darbq paroda ,,Margos grjos". Ziehmari4 sinagogoje Zilretas nebylusis kinas, vaikq
grupes ir suaugusiqjq grupe lankesi Kai5iadoriq katedroje, Kristinos Darulienes, dailes ktrybos
parodoje, Alpakq Ukyje (Jonavos raj.), vie5osiose miesto erdvese rengiamuose renginiuose
(tarptautinei vaikq gynimo dienai pamineti). Taip pat grupes dalyvavo Kai5iadoriq rajono
savivaldybes rengtame Kaledinio atviruko konkurse. Vaikq ir suaugusiqjq dienos grupeje buvo
vykdomos maisto ruoSimo, savitvarkos programos. Suaugusiqjq grupeje buvo skiriamas demesys
namq ruoSos darbams - dulkiq valymui, Siuk5liq i5ne5imui, grindq plovirnui. Buvo
organizuojamos filmq, filmukq perZifrros - edukaciniai filmukai, skirti asmens higienos, saugaus
eismo ig[dZiq stiprinimui ir palaikymui, bei meninio, groZinio turinio filmukai. I ketvirtyje vyko
psichoemocinio lavinimo programa ,,Visi savi", kuri vede psichologe Rita VeZeliene. Grupese taip
pat buvo minimos tradiciniai minej imai ir Sventes - sausio 13, UZgar,'enes, Velykos, tarptautine vaikq
gynimo diena, Pasauline Dauno sindromo diena.
Mokyklos mokiniai ir grupiq lankytojai tobulino ir darbo ig[dZius. Kartu su Neigaliqjq
reiklq departamentu dalyvaujant projekte ,,Nuo globos link galimybiq: socialiniq paslaugq pletra",
mokykloje sekmingai veike socialines dirbtuves ,,Faustinos dirbtuvds", kuriose buvg mokyklos
mokiniai ir Strevininkq socialines globos namq gyventojai siuvo sddmai5ius. Siuvykla sekmingai
veikia, pasiekia projekte numatytus rezultatus, turi savo Facebook paskyr4 ir interneto puslapi
(i,vrnv.laustinosdirbtuves.lt). 2021 m. gruodZio mdnesio KaiSiadoriq rajono savivaldybes
administracijai buvo pateikti dokurnentai Sios paslaugos akreditacijai, ir gruodZio 30 d. buvo gautas
KaiSiadoriq savivaldybes administracijos direktoriaus isakymas, kad socialiniq dirbtuviq veikla
akredituota 3 metams.
Pasibaigus asmeninds pagalbos kliento namuose pilotiniam projektui Nr. 08.4.1-ESFAV416-06-0001 ,,Paslaugq Seimai pletojimas Kai5iadoriq rajone asistento paslaugq teikimas" (20192022 m.), socialines pagalbos paslaugos asmens namuose Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos
sprendimu buvo pradetos teikti nuolatos. Nuo 2021 rugsejo I d. mokyklos socialiniai darbuotojai
asmeninE pagalbq teike 14 asmenq. Pagrindine socialiniq darbuotojq veikla - neigaliqjq igalinimas
jq aplinkoje, veikla stiprinanti neigaliqjq gebejimus, socialiniq igUdZiq atstatymas,lydejimas vie5ose
vietose, pagalba namuose, pagalba atliekant higien4.
Vykdomos socialines globos programos ir igyvendinami projektai ne tik padejo
pritraukti papildomq leSq teikiamoms paslaugoms, bet ir leido mokyl<los mokiniams, socialiniq
globos grupiq, socialiniq dirbtuvirl lankytojams aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei
reabilitacinese socialiniq igUdZiq programose, t. y. nuosekliai stiprinti socialinius bei darbo igfldZius.
3 tikslas: kurti saugi4 ir sveik4 mokyklos aplink4.

I

uZdavinys: Uitikrinti, kad mokyklos patalpos atitiktq Lietuvos higienos normos
HN2l:2017, HN75:2016 bei HN 125:2016 reikalavimus.
Pastatq eksploatavimas ir savalaike jq prieZifira reikalauj a nemaZq finansiniq ir
materialiniq lesursq. Nuolatinq prieZilr4 ir b[tinuosius drbus koordinavo mokyklos pavaduotojas
[kiui ir bendriesiems reikalams. 2021 metais sekmingai ir be avarijq buvo eksploatuoti pastatai,
priZitrimas Silumas mazgaq elektros [kis, mokyklos teritorija. Mokyklos teritorijoje takas imokyklq
buvo atnaujintas - i5klotos naujos trinkeles. Pastatas ir mokyklos teritorija buvo priZiiirimi skiriant
finansinius resursus i5 ivairiq Saltiniq.

2

uZdavinys: Racionaliai naudoti mokyklos finansus, uZtikrinant ugdymo ir
socialin6s globos srities veiklos kokybi5k4 apriipinim4.
Modernizuojant mokyklos ugdymo aplink4 buvo atliktas dalies ,,Pojrldiq klinikos"
patalpq remontas (II-as etapas) (pagal projekt4 ,,Pilotinis ugdymo ir socialines integracijos
PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais") ir vietoj
apleistq patalpq, irengta seminary auditorija, vidaus treniruokliq sale ir nupirkta visa reikiama iranga

bei baldai, reikalingi igyvendinant reabilitacines programas bei teikiant integrali4 Svietimo,
socialing, reabilitacing pagalb4.

3 uidavinys: UZtikrinti

savalaiki mokymo priemoniq, istaigos inventoriaus
jo
atnaujinim4, vykdyti
saugumo prieZiur4 ir prevencij4.
2021 metais mokykloje buvo atnaujinta dalis IK'l' priemoniq: nupirkti 9 nauji
kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 5 projektoriai. Tai padejo uZtikrinti efektyvesni ir idomesni
mokiniry'lankytojq ugdym4, prieZi[r4 bei saugum4 mokyklos erdvdse. Pasinaudojus savivaldybes
biudZeto leSomis bei valstybes dotacijomis buvo isigyta lauko Zaidimq aikStele pritaikytq
neigaliesiems, siipynes, lauko suoliukai, taip pat isigyta ivairiq sensoriniq priemoniq, Sviesos
sensorikos, kitq lavinamqjq, ugdomqjq priemoniq. fvyko konkursas neigaliqjq keltuvui i 3 mokyklos
auk5t4 irengimui, kur planuojama irengti (praplesti) patalpas neigaliqjq suaugusiqjq grupes
lankytojams, ruoSiamasi irengti neigaliqjq pandus4 prie pagrindiniq mokyklos durq. Mokyklos
mokiniai ir dienos grupes lankytojai nuolat apr[pinami kanceliarinernis ir kitomis butinomis
priemonemis.

II

SKYRIUS

METU VEIKT,OS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pa

diniai

e us

veiklos rezultatai
Rezultatq veftinimo

rodikliai (kuriais
Metq uZduotys (toliau

-

uZduotys)

Siektini rezultatai

vadovaujantis verlinama, ar
nustatytos uZduotys

1. Gerinti ugdymo paslaugq kokybg

Ugdymo turinys

(tgstine).

pateikiamas
patraukliau:
pamokose
sekmingai
naudojami
skaitmeniniai
resursai,
atitinkantys
specialiqjq
poreikiq

1.

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

ivvkdvtos)

rki

Igyvendinta.

mokyklos

Mokytojq
dalykininkq

2020-202t
mokslo metq pabaigos
metodinese

grupese pristatomi (80
proc. mokytojq dalijasi
patirtimi)
iSanalizuoti

ger4)a

skaitmeniniai

resursai,
arba

mokiniq

atitinkantys
imanomi pritaikyti
skirtingq specialirfq
poreikiq turintiems

gebeiimus.

mokiniams.

metodineje grupeje
2021 m. rugsejo 6 d.
protokolo Nr. U3-04

ir Lavinamqjq ir
pradiniq klasiq
mokytojq ir aukletojq
metodineje grupeje
2021 m. rugsejo 6 d.
protokolo Nr. U2-04
buvo i5analizuoti

2. Iki

2021-2022 skaitmeniniai
mokslo mettl rugsejo I resursai, atitinkantys
patvirtinamas arba
d.
imanomi
skaitmeniniq resursq, pritaikyti skirtingq
tinkamq
1r
specialiqjq poreikiq
rekomenduojamq
turintiems
naudoti mokyklos mokiniams. Beveik

specialiosiose

ir

lavinamosiose klasese
s4ra5as.

3.

visi mokytojai (85

proc.) dalyvavo
aptariant Siuos

2021-2022 mokslo resursus. 2021 m.

gruodZio
mdn. bent 50 proc.
pamokq naudojami
skaitmeniniai resursai
(vaizdo
iraSrai,
skaitmeninds uZduotys,
testai ir savikontroles
prarimai) siekiant
ugdymo turini pateikti
patraukliau
lr
metq rugsejo

-

efektyviau

ivertinti
mokiniq paLangq bei
i5mokym4.

rugsejo 8 d. isakymu
buvo

Nr. Y-97
patvirtintas

Saltiniq,

s4raSas

kuriais
rekomenduojama
ugdant
skirtingq specialiqjq
poreikiq turindius
mokinius.
2021-2022
m.
rugsejo- gruodZio
meneslals
30
procentq mokytojq
procentq
pamokq naudojo
skaitmeninius
resursus tam, kad
padaryti ugdymo
turini patrauklesni, ir
procentq
14

naudotis

m.

net 75

mokytojq apie

procentq

50
savo

pamokq naudojo
Siuos skaitmeninius
2. Gerinti informacijos apie istaigos

teikiamas paslaugas
visuomeneje

ir

siekti,

istaigos Zinomumas.

sklaidq
kad didetq

Informacija apie
istaigos veikl4
sistemingai
publikuojama
rajoniniame

1.

resursus.

Publikuoti

3

straipsniai rajoniniame

laikraStyje

apie

Igyvendinta.
mokykl4daugiafunkci centrE

Apie

mokyklos teikiamas buvo publikuoti
paslaugas, istaigos straipsniai:
laikra5tyje ir veikl4 ir vykdomus rajoniniame

skelbiama
socialiniuose
tinkluose.
Taikomos kitos
visuomends
informavimo

apie

teikiamas

istaigos

projektus.
2. Bent kart4 per savaitg
socialiniuose tinkluose
skelbiama informacija
mokyklos
naujienas.
3. Visi5kai atnaujintas
mokyklos internetinis

apie

laikraStyje

ir

4
1

3

respublikiniuose

dienra5diuose. Taip
pat per Lietuvos ryto

televizijq
rodytas

apie

buvo
reportaZas

,,Faustinos
dirbtuvese"

puslapis

atitinkantis
galiojandius teises aktq
reikalavimus.

paslaugas

formos.

gaminam4
produkcijq.
Socialiniuose

tinkluose

nuolat

skelbiama

informacija apie
mokyklos naujoves,
veiklas ir renginius.
Siq priemoniq deka

labai

padidejo

mokyklos
Zinomumas.

Nuo 2021 m. rugsejo
I d. pradejo veikti
naujas mokyklos
internetinis puslapis,
atitinkantis
nustatytus

reikalavimus

ir

patrauklesnis savo
dizainu bei turiniu
i,vww.laustinosmokv
klacic.lt

3.

Gerinti socialiniq

kokybg (tgstine).

paslaugq

1. Pagerinta edukacine

Pagerejusi

socialiniq

{gyvendinta.

ir aplinka:

reabilitacijq
paslaugq kokybe
uztik-rinant
integrali4
Svietimo,
socialing,
reabilitacing
(ergoterapijos,
psichoterapijos,
socialiniq
igudZiq ugdymo)
pagalb4 istaigos
mokiniams ir
lankytojams.

irengta

lauko

treniruokliq aik5tele ir
lauko klase. Rengiami

reikiami

dokumentai

ruo5iantis sporto bazes
atnauj inimo proj ektui.
2. Teikiama integrali

Svietimo, socialind,
reabilitacine,
ergoterapijos,
psichoterapijos,

socialiniq igfldZiq
ugdymo) pagalba:
ugdymo ir socialines
veiklos organizuojamos
naudojant
kompensacing, sporting,
lr
relaksacing
audiovizualing technik4,
lykdoma ne maZiau
kaip viena reabilitacine
socialiniq
igudziq
viena
programa
pro
grarna.
os
ergoterapii

bei

Mokyklos

stadione

2021m. buvo irengta
lauko treniruokliq
kuria
aikStele,

naudojasi

ne

tik

mokiniai/lankytojai,
bet ir miesto
bendruomene. Buvo

atnaujinta

pastato

inventorizacine byla,
i bylq itrauktas senos
statybos stadionas bltina s4lyga siekiant
dalyvauti sporto

projektuose

sporto

bazes atnaujinimui.

Pradeta

teikti
reabilitacing pagalba
lr
relaksaciniai

uZsiemimai:

i

irengtas

reabilitacines erdves
veiklq vykdyti eina
ir mokyklos mokiniai

3. 65 proc. socialiniq ir suaugg socialiniq
paslaugq gavejq yra grupiq lankytojai.
patenkinti teikiamomis Atlikus apklaus4,

socialines

globos

paslaugomis.

paai5kejo, kad 85,7
procentq apklaustqjq

yra patenkinti

jq

artimiesiems
teikiamomis
socialinemis
paslaugomis.

fgyvendinta.

Pedagogai

Tobulinti vidaus darbo organizavimo
procesus

ir

administracijos
darbuotojai
naudojasi DVS
,,Kontora".
Dalyvauja
centralizuotos
buhalterijos
tobulinimo
procesuose.
Dalyvauja
berrdrqjq

funkcijq
centralizavimo
procese.

2. UZduotys. n

vYt(dYtOS

ar lv

procentq
100
pedagogq ir

1. 100 proc. pedagogq ir
administracijos
administracijos
darbuotojq naudojasi darbuotojq naudojasi
DVS,,Kontora".
DVS,,Kontora".
2. Pateiktas ne maZiau Pasirilymai
vienas pasitlymas tobulinant
tobulinant buhalterines buhalterines
apskaitos sridiq/lygiq apskaitos sridiry'lygiq
tvarkos apraS4.
tvark4 bei rengiant
3. Pateikti l-2 bendrqjq funkcijq
pasi[lymai rengiant centralizavimo
funkcijq tvarkos apra5us buvo
bendrqf q
centralizavimo tvarkos
LMVA
apraSus.
Kai5iadoriq skyriaus
vardu.

teikti

tos i5 dalies d6l numa

UZduotys

rizik

ei tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

2.1

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
i buvo atlikta

ildom

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaiplos veiklai

UZduotys / veiklos
3. 1. Mokykla tapo mokykla-daugiafunkciu centru

4. Pakoreguotos
UZduotys

Buvo parengti nauji mokyklos nuostatai, pakeisti
b[tini vidiniai mokyklos dokumentai, pradejo
veikti nauja mokyklos svetaind, sukurti
elektroniniai pa5tai mokyklos darbuotoj ams. Apie
ivykusius pokydius informuota mokyklos
bendruomend ir visuomend.

pra6iusiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezultatai
Siektini rezultatai

Rezu ltatq verli n i nro rodi kl iai
(kuriais vadovaujantis vertinama
ar nustatytos uZduotys ivykdvtos

4.1

III

SKYRIUS

Pasiekti rezultatai ir

rodikliai

jq

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Geb0jimq

atlikti pareigyb0s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

(

t ataska
Vertlirrimo kriterij ai

PaZyrnimas atitinkamas

langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;
4 - labai gerai
5.I . lnformaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias
5.2. IStekliu (ZmosiSkuiu. laiko ir materialiniu) naskirstvmas
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas

5.4. Ziniq, gebejimq

ir

ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

siekiant rezultatu
5.5. Bendras ivertinimas (paZymimils vidurkis)

D

2a

3a

4a

D2a3o4a
D

2o

JLI

la

2n

JU

4o
4a

lr

2a

3o

4a

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
6.

Pasie

rezultat

nt uZd uotis isivertinimas
PaZymimas atitinkamas
langelis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
6.1. Visos uZduotys ivykdrtos ir vir5iio kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius
6.2.ULduotys i5 esmes lvykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

Labai eerui

GeraiE

vertinimo rodiklius
6.3. lvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodikliurs
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivl,kdyta pagal sutartus vertinirno rodiklius

J

Patenkinamai

Nepatenkinamai

E

!

tobulinti
7.1. Skaitmeninio ra5tinsumo kom

Krru

encllas.

V SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI

Ill RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduofys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dausiau ka

UZduotys

5

Siektini rczultatar

Mokykloje
8.1. Cerinti ugdymo
paslaugq kokybg (tgstine)

kryptingai
emocinio
intelekto
ugdymo kryptimi.

dirbama
socialinio

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis verlinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdvtos)
Metodineje grupeje organizuotos dalykq
mokytojq ir pagalbos specialistq diskusijos
del emocinio socialinio intelekto ugdymo
veiksmq plano.
Diskusijose dalyvauja ne maZiau kaip 80
proc. mokytojq.

Organizuoti mokymai apie mokiniq
emocinio socialinio intelekto usdyma.

Parengtas emocinio socialinio intelekto
ugdymo 2022-2023 m. veiksmq planas
ne vdliau kaip iki rugsejo 1 d.

Mokyklos bendruomenei skleidZiama
informacija apie emocinio socialinio
intelekto ugdym4 Q informaciniai

straipsniai mokyklos

internetineje

svetainej e nauj ienq skiltyje).

[gyvendinta ne maLiau kaip 80 proc.
veiksmq plano 2022 m. suplanuotq veiklq.

8.2. Gerinti

paslaugq

socialiniq
kokybg

(tgstine).

ISplestos socialines ir Sukurtos judesio, meno ir audiovizualines
reabilitacines paslaugos terapijos programos (3 vnt.) ir uZsiemimai.
mokyklos mokiniams, UZimtumo specialistai, dirbantys su
globos grupiq lankytojams, terapinem i s pro gramomis apmokyti terapij q
mokyklos taikymo metodikq (1 mokymai).
kitiems
paslaugq Mokyklos internetiniame puslapyje idiegta
socialiniq
gavejams ir neigaliems registracijos
terapiniq programq
rajono gyventojams bei uZsiemimus funkcija.
pagerintas Sitt paslaugq Mokyklos ,,Terapijq studijoje" lankosi
prieinamumas.
mokyklos mokiniai (ne maZiau 20
uZsiemimq per metus), socialiniq paslaugq
gavejai (ne maZiau 20 uZsiemimq per
metus) ir rajono neigaliqiq organizacijq
nariai.
|rengtas neigaliqjq pandusas prie centrinio
mokyklos iejimo.

i

8.3. Stiprinti mokyklos
bendradarbiavim4 su
kitomis rajono Svietimo

istaigomis,
sekm1ngos

siekiant
specialiqjq

8.4. Dalyvauti rajono
centralizavimo procesuose.

Bendradarbiavimas

Organizuota konferencija apie specialiqfq
Savivaldybes mokyklomis, poreikiq turindiq mokiniq, ASS turindiq
siekiant dalintis gerqa mokiniq ugdym4.
patirlimi apie specialiqjq Mokyklos internetiniame puslapyje idiegta
poreikiq, ASS turindiq registracijos i konsultacijas del specialiqjq
mokiniq ugdym4, teikiama poreikiq turindiq mokiniq, ASS turindiq
konsultacine pagalba ugdymo ir pagalbos jiems.
Mokyklos uZimtumo specialistai bei dalykq
mokykloms.
mokytojai konsultuoja kitq rajono mokyklq
mokytojus (10-15 konsultacijq per 2022
su

Dalyvaujama
centralizuotos buhalterij o s.
IT paslaugq bei bendrqjq
funtrrcijq centralizavimo

Pateikti l-2 konsoliduoti

pasifllymai,
rengiant bendrqjq funkcijq centralizavimo
tvarkos apra5us.

9.

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
suderinus su Svietimo istaigos vadovu

9.1. Zmosrskieii i5tekliai (darbuotoi u trrlkumas, iu nedarbi
itikos ar teises aktu kaita
9.2. Svietimo

1.1.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
10. fvertinimas,

jo

pagrindimas

ir

sitilymai: Kai5iadoriq Sventosios Faustinos mokyklosdaugiafunkcio centro direktores metq veikla vertinama labai gerai (Mokyklos tarybos 20ZZ-0t-n
pos0dZio protokolas Nr.V2'01), uZ efektyviai pritrauktas ir panaudotas projektq lelas,
leidZiandias
plesti mokyklos veiklas, kurti idomias ir saugias erdves. UZ skiriama diA.fi demesi mokytojq,
socialiniq darbuotojq ir jq padejejq kvalifikacijos kelimui, siekiant specialiqjq poieikiq tuiineiq
paZangos, atsiZvelgiant individualius jq poreikius.
"uitu
[vykdltos visos planuotos ir papildomos
uZduotys.

i

bl&t tuia.,aalar
caytrq#,Tffi;;"ry,b*
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje
r;avivaldos institucijos igaliotas asmuo /

fu/oo, y'*/*,ont

(*rdf

-

i, p^,arde)

W/J
(data)

rlarbuotojq atstovavim4 igyvendinanti s asm uo)

I

l. fvertinimas, j9 pagrindimas ir siiilymai:

.AA4@

(valstybines Svietimo jstaigos savininko
\ilatas)
leises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo jstaigos atveju - meras)

/

@^/r,- ruzNHC
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas
SusipaZinau.

*\'dJp\('

(Svietimo litaigps ruaouo poreigosl

*.ozz -o5-o2
(vardas ir pavarde)

(data)

