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Tikslai,
uždaviniai
1.Kokybiškų
paslaugų
teikimas.
1.1. Užtikrinti
kokybišką ir
šiuolaikišką
švietimo
paslaugų teikimą.

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
Matavimo vienetas
Vykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
1.1.1. Asmens specialiųjų patenkinti vertinimų
ugdymosi
poreikių poreikį
pirminis ir pakartotinis
įvertinimas.

1.1.2. Išvadų apie asmens
suorganizuoti
specialiuosius ugdymosi
savaitę 1 posėdį
poreikius aptarimas
Tarnybos specialistų
posėdžiuose,
dalyvaujant
tėvams (globėjams,
rūpintojams), pedagogams,
vaikams.
1.1.3.Vaiko brandumo
įvertinimas.

visus metus

per visus metus

patenkinti vertinimų
poreikį

balandžiorugpjūčio
mėn.

1.1.4.
Individualios
ir konsultacijų skaičius visus metus
grupinės
pedagoginės, pagal poreikį
psichologinės konsultacijos,
vaikams, jų tėvams
(globėjams, rūpintojams).
1.1.5. Profesinio
konsultacijų skaičius visus metus
orientavimo konsultacijos ir pagal poreikį
vertinimas visus metus

Vykdytojai

Kokybiškas mokinio (vaiko) galių ir
sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir
ugdymosi problemų, ypatumų, specialiųjų
ugdymosi poreikių nustatymas naudojant
standartizuotus
vertinimo
instrumentus
(DISC, WISC-III, WASI ir kt.).
Tikslingas, individualizuotas specialiojo
ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimas
(siūlymų dėl mokymo turinio pritaikymo,
alternatyvių mokymosi metodų ir būdų,
mokymosi strategijų taikymo ir kt.).

Švietimo
pagalbos
specialistų
komanda

Kokybiškas
individualizuotas
vaiko
brandumo
vertinimas.
Vaiko
brandą
atitinkančių
ugdymo
programų
rekomendavimas, psichologinių, ugdymosi
problemų dėl vaiko nebrandumo išvengimas.
Nustatomos ir padedamos spręsti mokinių
(vaikų) psichologinės, asmenybės, ugdymosi
problemos. Aktyviai bendradarbiaujama su
tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais,
kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais
asmenimis.
Teikiama
pagalba
polinkių,
gabumų
atpažinimo, karjeros planavimo klausimais.

Psichologai

Švietimo
pagalbos
specialistų
komanda

Švietimo
pagalbos
specialistai

Psichologai

1.1.6. Metodinės pagalbos suorganizuoti
teikimas.
metodines
ugdymo
pradinių
pedagogams

visus metus

Didėja ugdytojų, specialistų pedagoginė,
psichologinė
kompetencija,
skatinamas
saugios ir palankios ugdymosi aplinkos
įstaigose kūrimas.

Direktorius,
metodininkai,
švietimo
pagalbos
specialistai.

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų
konsultavimas mokinio (vaiko) ugdymo
organizavimo, psichologinių, asmenybės,
ugdymosi problemų prevencijos, sprendimo,
gabumų/ypatingų
gabumų
atpažinimo
klausimais, rekomendacijų teikimas.
Didėja
tėvų,
ugdytojų
psichologinė
kompetencija vaiko pažinimo, ugdymo
klausimais, stiprėja gebėjimai veiksmingiau
ugdyti, bendrauti su mokiniais (vaikais).

Psichologai

dienas
įstaigų
klasių

1.1.7.Psichologinės
konsultacinės pagalbos
teikimas

konsultacijų skaičius
pagal poreikį

visus metus

1.1.8.
Šviesti
miesto
ugdymo įstaigų
bendruomenių narius
vaiko raidos psichologijos,
pedagoginės ir socialinės
psichologijos, psichologinių
problemų prevencijos
klausimais.
1.1.10.Prevencinės veiklos
organizavimas.

pravesti
paskaitas
tėvams ir pedagogams
pagal poreikį; pravesti
efektyvios
tėvystės
mokymus; straipsniai
spaudoje,
įstaigos
internetinėje
svetainėje.
įgyvendinama
prevencinė programa
„Aš
žinau“
priešmokyklinio
ugdymo grupėse.
reguliariai ir savilaikiai
pateikta informacija

visus metus

1.1.11.Aktualios
informacijos sklaida,
žiniasklaidoje, įstaigos
svetainėje.
1.1.12.Rengti
projektus,
dalyvauti kitų švietimo
įstaigų rengiamuose
projektuose.
1.1.13. Palangos trečiojo
amžiaus
universiteto
veiklos organizavimas.

rugsėjisgruodis

Stiprinamas
mokinių
psichologinis Socialinis
atsparumas, psichologinė sveikata, didėja pedagogas
gebėjimai atpažinti ir spręsti problemas,
skatinama bendrauti ir bendradarbiauti.

visus metus

Padidėjęs
aktualios
informacijos
prieinamumas
ne
tik
švietimo
bendruomenei, bet ir visai Palangos miesto
savivaldybės bendruomenei.
Galimybė darbuotojams kelti kvalifikaciją
užsienio šalyse. Paslaugų plėtra, padidėjusi
teikiamų paslaugų kokybė.

pateikti
paraišką sausis- kovas
ERASMUS
K1
mobilumo projektui.
pagal atskirą planą

Švietimo
pagalbos
specialistai

visus metus

Įstaigos
darbuotojai

Įstaigos
darbuotojai

Suorganizuotos paskaitos,
Direktorius,
konferencijos, kelionės, susitikimai su metodininkas
Lietuvos ir užsienio specialistais, dėstytojais,
pedagogais, gydytojais ir visuomenės
veikėjais Palangos TAU senjorams. Užmegzti
ryšiai su senjorų draugijomis, bendrijomis ir

1.2.
Mokytojų
kvalifikacija

2. Saugios ir
sveikos
ugdymo(si)
aplinkos
kūrimas.
2.1. Sudaryti
saugią ir sveiką
mokymosi
aplinką

1.1.14. Bendradarbiavimas ne mažiau 5 bendri visus metus
su socialiniais partneriais.
renginiai, projektai ir
kt. su socialiniais
partneriais
1.2.1. Tobulinti įstaigos 5 dienos išklausytų
visus metus
darbuotojų profesinę
kvalifikacijos renginių.
kvalifikaciją.
1.2.2. Organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
renginius pedagogams,
vadovams, kitiems
švietimo darbuotojams.
1.2.3.Inicijuoti
kvalifikacijos
programų
rengimą ir jas akredituoti.

pagal atskirą planą

1.2.5. Inicijuoti ir
koordinuoti gerosios
patirties sklaidos
renginius.
2.1.1. Dalyvauti 2014-2020
m. ES finansavimo etapo,
paraiškų teikime partnerio
teisėmis.

kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis
Veiksmingų ryšių užmezgimas, palaikymas, Direktorius
bendravimas,
bendradarbiavimas ir veikla
bendruomenėje.
Asmeninis
profesinis
tobulėjimas, Įstaigos
sąlygojantis veiksmingą, tikslingą veiklos darbuotojai
atlikimą ir jos kokybę.

visus metus

Užtikrinta kvalifikacijos tobulinimo renginių Direktorius,
kokybė.
metodininkas

akredituoti ne mažiau visus metus
3
ilgalaikes
kvalifikacijos
tobulinimo programas.

Parengtos kvalifikacijos
Direktorius,
tobulinimo
programos
atliepiančios metodininkas
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
poreikius.

pagal atskirą planą

Užtikrintas nuolatinis mokytojų profesinės Metodininkas
kompetencijos augimas, naujovių sklaida.

visus metus

SPPC
projektas nuo rugsėjo
„Saugios
aplinkos mėn.
mokykloje kūrimas II“

Gautas finansavimas psichologinės pagalbos Direktorius
plėtrai ir skirti 2 etatai psichologinės
pagalbos teikimui ikimokyklinėse įstaigose.
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