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TelSiq Svietimo centro (toliau - Centro) 2019-2021 metq strateginio plano tikslai buvo lglvendinami,
sutelkus intelektualinius iSteklius, efektyviai naudojant materialinius resursus, lanksdiai ir skubiai
reaguojant j i55Dkius, kurie kilo valstybeje del epidemines koronavirusinds infekcijos COVID-19 situacijos
paskelbus karantin4. 2021 m. buvo nuosekliai pletojamos pedagogq ir kiq suaugusiqiq mokymosi visE
gyvenim4 paslaugos, jq prieinamumas ir patrauklumas, skatinamas pozitl.vios patirties peremimas,
dalijimasis, telkiama reflektuojanti rajono pedagogine bendruomene, atnaujintos edukacines aplinkos.
Suteiktos kokybiSkos pedagoginio psichologinio lvertinimo ir konsultavimo paslaugos, stiprinamas
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant vaiko ir Seimos geroves. Atidarltas STEAM centras, kuris
pritaikytas vaikq ir suaugusiqjq neformaliam Svietimui.

lgyvendinant strateginio plano tikslus ir uZdavinius 2021 m., pasiekti Sie Centro veiklos rezultatai.
l. Tikslas - plAoti mokymosi visq gtvenimq kokybiikq paslaag4 ivairovg, skolinant

besimokaniiqjq nuolatini mokymqsi, lyderjst? bei pozilyvios palirlies perimimq.
Bendradarbiaujant su vadovais, mokyojais atlikta mokyklq bendruomeniq profesinio tobulejimo

poreikiq analize, taip pat i5analizuoti Nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo, mokyklq i5orinio
vertinimo rezultatai, kurie panaudoti rengiant profesinio tobulejimo programas.

Kartu su mokyklq vadovais, atsakingais ui pedagogq profesini tobulejimq metodiniq b[reliq
pirmininkais, pedagogais, auk5tqjq mokyklq lektoriais Centras vykde 52 kvalifikacijos tobulinimo
programas:

Tikslini grupi Program4 skaiiius Programos
Pedagogai 42 22 ilgalaik6s programos

20 programq jvairios apimties
10 5 programos tgstiniq mokymq:

u2sienio kalbq. dailis raiSkos.
kompiuterinio ra5tingumo;
5 programos kitq lstaigq
darbuotojams, pvz.,
savivaldybes, soc. paslaugq, soc
rupybos, seni[niiq ir t.t.

Parengtos 33 naujos programos: ii j4 pedagogams - 26, kitA istaigq - 7,' tgstinirl programq lykd)ta l9
(pradcta 2020 m.), ii j4 pedagogams - 16, kitq istaigu darbuotojams - 3. 2021 m. akedituota 13 naujq
institucinio lygio programq.

2021 m. ivyko 100 kvalifikacijos tobulinimo renginiq pagal 52 programas, kuriuose mokesi 1900

dallviq, lektoriq skaidius -150:
Ped I 1537 kines ir ben ias kom cl as tobulino 80 kvalifikaci os tobulinimo

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kitos profesijos
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A5tuoniasdeiimt kvalifikacijos tobulinimo renginiq pedagogams vykdyi pagal 42 programas (2
nacionalinio lygmens, tai: 60 val. ,,Spec. pedagogikos ir spec.- psichoiogilor ir-u[ct ucijos tobulinimo
kursq" ir 80 val. ,,Mokytojq ir pagalbos mokiniui ipeciarisq skaitmeniniJ iastingumo prJgrama..), o 40
programq skirta mokltojq ir mokyklq bendruomeniq pedagogq dalykin€ms ir bendrosiomi koimpetencijoms
tobulinti.

2021 m. lapkridio 12 d. organizuota suaugusiqlq mokymosi savaitds atidarymo konferencijq ,,Mokaisi -
gyveni, gyveni mokaisi!", koordinuotos veiklos ir uZsiemimai ivairiuose suaugusiqjq Svietimq
teikiandiose Teliiq r. istaigose. Sukurtas video reportaZas apie besimokandiqjq savaites renginius,
organizuotas protmu5is.

Strateginiame plane numalrtas prioritetas: Sudaryi s4lygas vaikq, jaunimo ir suaugusirjq kompetencijq
ugdymui, pletojant neformaliojo Svietimo paslaugas. Prioritetui lgyvendinti Centre atidary4as naujas
padalinys - STEAM atviros prieigos centras Tel5irl regione. Veiklos organizavimo ir irengimo
rekomendacijomis, irengtos dvi standartizuotos laboratorijos: gamtamoksline ir mechatronikos / IT
(iniinerijos, robotikos) taip pat papildoma erdve - Fablab (skaitmenines gamybos). Taip pat irengtos
poilsio erdves koridoriuje, administracinis ir metodininkq kabinetai. Nuo liepos I d. STEAM centre
prad€jo dirbti vedej4 o nuo rugs€jo 1 d. darbuojasi keturi metodininkai (po 0,5 etato), 2 laborantai (0,5
etato), valltoja (0,5 etato). Per ataskaitini laikotarpi darbuotojai analizavo tiriamuosius apralus, patys

iSbande gautas priemones, dalyvavo mokymuose. Parengtos ir rry"kdomos 4 tiriamqjq darbq programos,
kuriuose dalyvavo 80 mokiniq. Organizuojamos awiq durq dienos, kuriuose mezgami rySiai su

mokyklomis, mokytojais, rengiami STEAM centro veikl4 reglamentuojantys dokumentai.
Centras rykde respubtikini STEAM atviros prieigos centrq tinklo atidarymo rengini, kuriame

dalyvavo 70 mokiniq.
2. Tikslas - stiprinti specialiqjq poreikiq, psichologini4, asmenybis ir ugdymosi problemq turintiq

asmenq ugdymosi veiksmingamq, psichologini atsparunq teikiant reikalingq informacing ir
konsultacing pagalbq mokykloms, molytojams ir livams (globijams).

fgyvendinant iisikeltus uZdavinius per 2021 m., buvo atlikti 266 kompleksiniai mokinio (vaiko)
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Svietimo pagalbos specialistai (anket4 parengi ir apklaus4 organizavo spec. pedagoge ir spec. pedagoge-
logopede).

UZtikrinant kompleksing ftoordinuot4) pagalb4 vaikui ir jo Seimai 2021 m. PPT skyrius aktl,ruiai
bendradarbiavo su Tel5iq socialiniq paslaugq centru. Buvo teikiamos gnrpiniq psichologo konsultacijq ir
psichologiniq prevencijos uisiemimq paslaugos (22 valandos).,X" dienos centre. Vykdltos ir kitos veiklos

- socialind pedagogd,,X" buvo deleguota ir dalyvavo,,X" Svietimo pagalbos tamybos soc. pedagoges,,X"
praktines veiklos vertinime.

fgyvendinant skyriaus funkcijas, buvo siekiama pletoti mo$tojq, Svietimo specialistq profesines
kompetencijas, T,Tkdomas pedagoginis psichologinis Svietimas. Per 2021 m. buvo organizuoti 2

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kunai pedagogams (6 dienos,60 val.), dallvavo 54
dalyviai. Parengtas ir Tel5iq r. ikimokyklinio-prie5mokyklinio ugdymo mokltojq metodineje praktineje
konferencijoje pristatytas prane5imas ,,Nuo uZdavinio iki rezultato". Specialistai tikslingai ir nuosekliai
tobulina savo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos k€limo renginiuose (Nacionalinds Svietimo agenr[ros
organizuojamose supervizijose socialiniams pedagogams, psichologams, konferencijose ,,Tinklaveikos
patirtys itraukdiai Svietime", ,,ltraukiojo ugdymo i5S[kiai ir pagalbos galimybes ikimokyklinio ugdymo
istaigoje" ir kt.). Nuolat bendraujame su kitomis pedagoginemis psichologinemis ar (ir) Svietimo pagalbos

istaigomis, dalijames darbo patirtimi. 2021 m. buvo organizuotos 2 metodines dienos ir susitikome su BirZq
bei Kauno PPT specialistais.

Siekiant stiprinti tarpinstitucini bendradarbiavim4, siekiant vaiko ir Seimos geroves, PPT specialistai
taip pat dalyvauja ir Atvejo vadybos pos€dZiuose, organizuoja Vaiko minimalios ir vidutinis prieZi0ros ir
auklejamojo poveikio priemoniq jgyvendinim4, buvo parengta 30 raitq ir pateikta informacija Tel5iq r.
Vaiko teisiq apsaugos skyriui, vyriausiajam policijos komisariatui ir kitoms istaigoms.

Pletojant PPT veikl4, buvo parengta ir pateikta parai5ka Tel5iq r. savivaldybds visuomenes sveikatos
rOmimo specialiosios programos priemoniq jgyvendinimo projekq finansavimo atrankos konkursui. gauta
900 eurq ir vykdytas tgstinis projektas ,,Veikime kartu 2021". Sio projekto tikslas - pletoti pozityvios
socializacijos, bendravimo, bendradarbiavimo galimybes, vykdyti ialingq lprodiq prevencij4. Del to 2021
m. PPT buvo irengtas multisensorinis kambarys. Padedant socialiniams partneriams, iSdaitos sienos, i5

lstaigos le5q (136,50 euro) isigytas kilimas, i5 projekto le5q (900 eury) isigyos reikalingos priemones
(burbulq vamzdis, Sviediantys pluoitai, lavinamosios priemonds ir kt.). Siekiant gerinti darbuotojq darbo
s4lygas, buvo inicijuotas socialines pedagoges darbo vietos irengimas (sumontuotos pertvaros bendro
naudojimo patalpoje).

Atlikus 2021 m. TelSiq Svietimo centro veiklos plano analizg, pasteb6ta, kad strateginiai tikslai ir
uZdaviniai, numa5.tos veiklos buvo ivykdytos, kai kurios perorganizuotos !nuotolines.

1.P rindiniai

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rae usl m veiklos rezultatai

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliaiSiektini rezultataiMetq uzduotys
(toliau - uZduotys)

Atviros prieigos STEAM centre
paruostos ir sistemingai lykdytos
4 tiriamqjq darbq Programos
(,,Atomo fi zika",,,Dirbtinis
inkstas",,,Biologines
membranos",,,Sumo robotq

kovos"). UZsiemimuose dalYvavo

80 mokiniq.
Organizuotos 4 metodines
konsultac ijos rajono mokYojams
zr. TSc odZio rnen. veiklos

STEAM centre
vykdomos formalqji
ugdym4 papildandios
programos rajono
mokyklq I-IV klasiq
mokiniams.

lvykdyti 2-4 tiriamqiq
darbq uZsiemimai,
numatomas dalYviq
skaidius - 40-60.

Atidarlti atviros
prieigos STEAM
centr4 ir pradeti

organizuoti veiklas
nuo 2021 m. spalio
men.

I .1 . Vadovavimas
TelSiq regioninio
awiros prieigos
STEAM centro
tinklo atidarymui.

Rezultaq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis Yertinama,
ar nustatytos uzduotys

i\"i kd\4os)



planq).
Straipsnis apie STEAM centro
atidarymq publikuotas rajono
laikraStyje ,,Tel5iq Zinios" 202I
m io29d

1.2. Suaugusiqiq
neformalaus
Svietimo pletros
inicijavimas TelSiq
rajone.

2021 m. spalio -
gruodZio menesiais
suorganizuoti
susitikimus su
atsakingomis

istaigomis uZ
suaugusiq Svietim4
TelSiq rajono
sav ivaldybej e.

Suorganizuota:

,,apvaliojo stalo"
diskusija su rajono
savivaldybes
adm in istrac ij o s

atsakingais atstovais,
du susitikimai su
neformaliojo Svietimo
tiekejais, trys
susitikimai su Trediojo
amiiaus universiteto
direktore.

2021 m. spalio 21 d. lvyko
apvaliojo stalo diskusija, kurioje
dalyvavo TelSiq r. savivaldybds
meras, administracijos direktorius,
Svietimo ir sporto skyriaus vedO.ja,
ved6jos pavaduotoja, Svietimo ir
mokslo ministerijos Svietimo
kokybes ir regioninds politikos
departamento regionines pol itikos
analiz6s skyriaus vyresnioj i
specialiste, TelSiq rajono
savivaldybes tarybos nard -
5l ietimo komiteto pirmininke bei
TelSiq Svietimo centro
darbuotojai.

fvyko du susitikimai su
neformaliojo Svietimo tiekejais,
aptarti bendradarbiavimo planai,
suplanuotos bendros veiklos.
Spalio, lapkridio gruodZio
menesiais lyko susitikimai su
trei iojo amZiaus direktore beijos
nariais, pristat54os suaugusiq
Svietimo nau oves

2021 m. lapkridio
l2 d. organizuoti
suaugusiqiq
mok)"mosi savait6s
atidar),rno
konferencij4
,.Mokaisi-g;,veni,
gyveni-mokaisi!".

Atidaryrno renginyje
dalyvauja TelSiq
rajono 3-5 neformalqji
Svietim4 teikianlios
institucijos bei 40-60
dalyviq i5 visos
Lietuvos.

8lNtORdzc

2. ULdu kd ar kd i5 dalies ddl numa rizik

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos

UZduotys PrieZastys, rizikos

UZduotys i veiklos Poveikis Svietimo f staigos veiklar

I veiklq itraukta jvairaus amZiaus grupiq dalyviai (5

komandos suaugusiqjq; 20 komandq 3-4 klasiq
mokiniq; l0 komandq 8 klasiq mokiniq), i3 ardiau

3.1. Protm[Sio ,,Ar paZjsti Tel5ius?", skirto
TelSiq miesto gimtadieniui, koordinavimas.

ildoma, ei buvo atlikta ildom SVZTI veiklos rezultatams

ei toki buvo

1.3. Suaugusiqiq
neformalaus
Svietimo veiklos
inicijavimas ir
sklaida Salyje.

2021 m. lapkidio 12 d. jvyko
Suaugusiqjq savaites
konferencijos atidarymas.
Renginyje dallvavo SeSios

suaugusiqjq organizacijos i5
TelSiq rajono.
Suaugusirjq savaites veiklos
kuravimas ir rykdymas (Zr. TSC
lapkridio men. veiklos plan4).
Suaugusiqjq savaites veiklose
dalyvavo 90 Zmoniq i5 visos
Lietuvos.
Sukurtas video filmukas apie
2021 m. Suaugusiqlq savaites
renginius (2r. TV MeSka
suaugusiUjq savaitd 202 I m.
https://www.youtube.com/watch?

2.1.



susipaZinta su miesto istoriia, kult[ra" architektfira,
literatura.

3.2. Para5ltas ir i"rykdytas projektas ,,Jaunimas
Tel5iams".

20 jaunuoliq i5 miesto mokyklq k[re kalediniq
awirudiq eskizus. Komisija iSrinko originaliausiq
k0rini ir pagaljj spaustuveje buvo pagaminta 700
vienetq atvirudiq, kurias.jauninimas Sventiniu
laikotarpiu dovanojo miesto gyventojams ir svediams
bei socialing atskinj rurintiems zmonems.

4. Pako otos rae usr m veiklos uzduo ei toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS I'UNKCIJAS VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybis apralyme nustatytas funkcijas vertinimas
ildoma, tariant ataska

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTIMMAS IR KOMPETENCIJV

TOBULINIMAS

6. Pasie rezulta kdant uiduotis ivertinimas

7. Kom

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertin imo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ilykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

4.3
4.4.
4.5.

Vertinimo kiterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 patenkinamai;

3 gerai;
4 - labai gerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 11 2a 3n 4a
5.2. IStekliq (2mogiSkqlq, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2a 3n 4a
5.3. Lyderystes ir vadovqlimo efektlvumas 11 2a 31 4a
5.4. Ziniq, gebejimq ir lgfdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

ln 2a 31 4a

5.5. Bendras lvertinimas (paZymimas vidurkis) l: 2a 31 4r

UZduodiq ivykdymo apraiymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
6.1 . Visos uZduotys irykdlos ir vir3ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai geraiX
6-2. Uiduotys i5 esmes !lykdltos arba viena nejvykdlta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai !
6.3. lvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdy.ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

7.1

os, kurias nor tobulinti

7.2.



[]Zduotr's Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatltos uzduorys i\ykdltos)

8.1 . Inicijuoti bendradarbiavimo
sutardiq su Tel5iq rajono
savivaldybes Svietimo istaigomis
parengim4 arba jq atnaujinim4.

Pasiraiius sutartis su
Svietimo istaigomis ir
glaudZiau bendradarbiaujant
su mokyklq komandomis,

ivertinus iSores ir vidaus
veiklos vertinimo ir
jsivertinimo iSvadas ir
rekomendacijas, bus galima
tikslingai parengti ir
igyvendinti ilgalaikes
kvalifikacijos tobulinimo
programos pagal konkreaius
poreikius.

PasiraSytos bendradarbiavimo
sutartys su 8-10 Tel5iq rajono
Svietimo istaigq ir parengtos bei
gyvendintos 4-6 ilgalaikes
kvalifikacijos tobulinimo
programos.

8.2. Inicijuoti dokumentq, susijusirt
su olimpiadq ir konkursq
organizavimu Svietimo jstaigose.
parengim4.

Parengtos tvarkos,
instrukcijos ir kiti vykdymo
dokumentai sklandZiam
olimpiadq ir konkursq
organizavimui.

Parengti olimpiadq ir konkursq
organizavimo bei lrykdymo tvarkq
dokumentai.
Sukurta skiltis TSC tinklalapyje
apie olimpiadq organizavimo wark4
ir sukelta reikalinga informacija.
Konkursq, olimpiadq rezultatai
vieSinami socialiniuose tinkluose.
vietos spaudoje laikantis asmens
duomenq apsaugos reikalavim q.

8.3. Koordinuoti STEAM atviros
prieigos centro jveiklinimq
(tgstinis).

Vykdomos veiklos TelSiq
rajono 7-8, I-lV klasiq
mokiniams, organizuojamos
atvirq durq dienos miesto
bendruomenei.

Suorganizuota 20-30 tiriamqjq
darbq uisi6mimq, numatomas
dalyviq skaidius - 1000.

8.4. Priimto darbuotojo i naujai

isteigt4 karjeros specialisto
parei gyb9 Svietimo centre
konsultavimas.

Parengti pareigybiq
aprasymq bei kitus
reikalingus dokumentus
naujai isteigtai pareigybei
apiforminti.

Karjeros special istas koordinuoja
karjeros ugdymo klausimus rajono
Svietimo istaigose.
lsteigta karjeros ugdymo specialistq
metodin€_gnrpe
Sukurta skrltrs rntormacUal I SC

tinklalapyie apie karjeros ugdym4.

V SKYRIUS
KITV METU YEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IRRODIKLIAI

8. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne u 5 uZd S

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti neigiamos

itakos irykdyti Sias uiduotis)
ildoma suderinus su 5vietimo stai os vadovu

9.1 . Teisiniq dokumentq pakeitimas.

9.2. Darbuotoiq nedarbingumas.



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pa imas ir siilymai:

oha.*rofu/1 a//ryo.r
lrnotTt<ioje - m6tyt<tos taryUos (pardas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje
saviyaldos institucijos jgaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:

&'hrta fubrlata'/e//-tY-zs
C*d (data)

i/a
z24)

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (paraSas)

teises ir pareigas igyvendinanCios institucijos
(dalyviq susirink imo) jgal ioro asmens pareigos:
savivaldybes Svietimo istaigos atveiu - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (parasas)

(vardas ir pavardd) (data)

(vardas ir pavarde) (data)


