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GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS 

 
2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras (toliau – Centras). 

Centro adresas: Parko g. 7, Gelgaudiškis, Šakių r.LT-71426, el. paštas - gelgaudiskis@gmail. com, 
telefonas/faksas 834555365, internetinė svetainė www.gelgaudiskiocentras.lt.  

Centro valdymo struktūrą sudaro 4 skyriai: ugdymo, švietimo pagalbos ir 
konsultavimo, socialinių paslaugų ir ugdymo aprūpinimo skyriai. Centro strateginio planavimo 
grupė, atlikusi SSGG analizę, iškėlė Centro strateginius tikslus ir uždavinius, kurių įgyvendinimas 
numatytas 2018-2022 metų strateginiame plane. 2021 metų Veiklos programoje iškeltiems 
strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės ir pasiekimo indikatoriai. 

 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 
Centre dirba 22 pedagogai, iš jų 6 mokytojai, 9 vyresnieji specialieji pedagogai, 7 

specialieji pedagogai metodininkai. Centrui vadovauja direktorius ir ugdymo, švietimo pagalbos bei 
konsultavimo, ugdymo aprūpinimo ir socialinių paslaugų skyrių vedėjai. Dirba pagalbos mokiniui 
specialistai: socialinis pedagogas, psichologas ir psichologo asistentas, logopedai, bibliotekininkas, 
kineziterapeutas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Vyr. buhalteris, socialiniai 
darbuotojai bei užimtumo specialistai, mokytojo/auklėtojo padėjėjai, aptarnaujantis personalas. 

Mokinių skaičiaus pokytis 2019 – 2020 metais 
Mokinių skaičius 2019 metai 2020 metai 
Ikimokyklinis ugdymas  5 2 
Priešmokyklinis ugdymas 3 3 
Pradinis ugdymas 21 24 
Pagrindinis ugdymas 36 39 
Socialinių įgūdžių ugdymas 19 16 
Viso: 84 84 

Mokinių skaičius pagal klases 2020 metais 
2020 m.  

 Specialiosios klasės Lavinamosios klasės 
 Sausio mėn. Gruodžio 

mėn 
Sausio mėn Gruodžio mėn. 

Iikmokyklinis/priešmokyklinis 
ugdymas 

4 5   

1-4 klasė 8 11 13 13 
5-10 klasė 29 29 12 10 
Socialinių įgūdžių ugdymo 
klasė 

8 6 8 10 

Viso: 49 51 33 33 
Baigtos programos: 
Programa Mokinių 

(vaikų) skaičius 
Procentas 

nuo visų mokinių 
Baigė pradinio (individualizuoto) ugdymo 
programą 

3 (iš jų 1 lav. kl. mok.) 3,66 % 

http://www.gelgaudiskiocentras.lt/


Baigė pagrindinio (individualizuoto) 
ugdymo programą 

8 (iš jų 3 lav. kl. mok.) 9,76 % 

Baigė socialinių įgūdžių ugdymo programą 2 2,44 % 
Ikimokyklinio ugdymo programą 3 3,6 % 
Priešmokyklinio ugdymo programą 1 1,22 % 
 Sutrikimai ir negalės (išskyrus ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo vaikus) 
Eil. Nr. Mokinių negalia/sutrikimas Skaičius 
1. Kompleksinė negalia 36 
2. Intelekto sutrikimas: 

Nežymus 
Vidutinis 
Žymus/labai žymus 

76 
46 
23 
7 

3. Nepatikslintas intelekto sutrikimas 4 
4. Mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos 5 
5. Mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių 7 
6. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimai 6 
7. Įvairiapusiai raidos sutrikimai (vaikystės autizmas) 3 
8. Lėtiniai neurologiniai sutrikimai 16 
9. Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai: 

elgesio ir emocijų 
elgesio 
emocijų 

28 
12 
11 
5 

10. Elgesio sutrikimai: 
asocialus elgesys 
prieštaraujantis neklusnumas 

16 
4 
12 

11. Emocijų sutrikimai: 
nerimo spektro 
nuotaikos spektro 

12 
9 
3 

12. Kalbos sutrikimai 14 
13. Regėjimo sutrikimai 3 
14. Klausos sutrikimai 6 
15. Angelmano sindromas 1 
16. Treacher Collins sindromas0 1 
17. Kiti sveikatos sutrikimai 8 
18. Judesio ir padėties sutrikimai: 

Lengvi 
Vidutiniai 
Sunkūs/l. sunkūs 

18 
3 
6 
9 

 
 Visi Centre besimokantys mokiniai turi sutrikimų ir kompleksinių negalių, todėl ir pagalba 
mokiniams yra teikiama kompleksinė. Visose pradinėse ir lavinamosiose klasėse šalia mokytojo 
dirba ir padėjėjas.  

VIZIJA 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras – savitos ugdymo kultūros, 

moderni, atvira kaitai, besimokanti ir skleidžianti savo gerąją patirtį, nuolat tobulėjanti organizacija, 
sudaranti sąlygas mokinio psichinės ir fizinės raidos korekcijai, padedanti specialiųjų poreikių 
asmeniui perimti humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, įsigyti bendrąsias ir dalykines 
kompetencijas, padedančias sėkmingai integruotis į visuomenę. 

MISIJA 
Teikti kokybiškas švietimo, konsultavimo ir socialines paslaugas, įgyvendinant 

ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 



individualizuotas programas, tenkinti mokinių pažintinius, saviraiškos poreikius, formuoti kultūra ir 
humanizmu pagrįstas vertybines nuostatas, telkti kompetetingus, profesiškai tobulėjančius 
pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus bei socialinius darbuotojus ir efektyviai naudoti turimus 
materialinius išteklius. 

FILOSOFIJA 
Kiekvienas žmogus yra skirtingas, bet lygiavertis. Kilniausia žmogaus paskirtis – 

tarnauti kitiems žmonėms, ypatingai silpnesniems. 
 

SSGG ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
1. Patraukli gamtinė aplinka 
2. Aiškiai apibrėžta veiklos perspektyva 
3. Kvalifikuoti specialistai 
4. Stipri materialinė bazė 
5. Pilna ir stipri specialistų komanda 
6. Užtikrintas ir pakankamas finansavimas 
7. IKT priemonėmis aprūpinti mokymo 
kabinetai 
8. Geros mokinių gyvenimoir pavėžėjimo 
sąlygos 
 

1. Suaugusių neįgaliųjų apgyvendinimas  
darbo dienomis 
2. Nepritaikyta infrastruktūra asmenims turintiems 
judėjimo negalią 
3. Nėra tinkamai įrengto lauko sporto stadiono 
4. Tėvai mažai prisideda prie vaikų ugdymo 
5. Skirtingas požiūris ir supratimas į vaikui teikimą 
ugdymą(si) ir specialiąją pagalbą 
6. Mažos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 
grupės patalpos 
7. Ribotos mokinių IKT įvaldymo galimybės 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
1.Stiprinti tėvų pedagoginį švietimą 
2 Klasės vadovą skirti vedančiuoju asmeniu 
naujo mokinio adaptaciniu laikotarpiu  
3. Stiprinti informacijos sklaidą apie 
vykstančias veiklas ir mokinius 
4. Stiprinti kolektyvo narių 
bendruomeniškumą 
5. Skyrių vedėjų didesnis dėmesys 
pradėjusiam dirbti darbuotojui 
6. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 
grupės erdvių perskirstymas 
7. Pedagogų ir mokinių informacinių 
technologijų valdymo ir virtualių terpių 
panaudojimo gebėjimų stiprinimas 
8. Socialinių partnerių paieška užsienyje. 

1. Socialinės rizikos grupės šeimų skaičiaus 
didėjimas 
2. Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių mokinių 
skaičiaus didėjimas. 
3. Ribotos tėvų galimybės ir gebėjimai rūpintis 
vaikais ir priimti jiems teikiamą pagalbą. 
 
 

 
I. PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

PRIORITETAI TIKSLAI UŽDAVINIAI 
1. Individualizuoto 
ugdymo(si) kokybės 
gerinimas 

1.1. Gerinti 
ikimokyklinio/priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ir 
socialinių įgūdžių ugdymo(si) 
proceso kokybę 
 
 
 

1.1.1. Siekti tikslingo, lankstaus, 
partneriško ugdymo(si) 
1.1.2. Naudoti įvairių edukacinių ir 
virtualių aplinkų teikiamas galimybes 
ugdymo procese 
1.2.3. Metodinių ir techninių 
priemonių efektyvesnis panaudojimas  
1.2.4. Vykdyti prevencinę veiklą, 
užtikrinančią mokinių saugumą 

1.2. Pritaikyti ugdymo(si) 
aplinkas ir sąlygas įvairių 

1.2.1. Pritaikyti ugdymo(si) ir 
gyvenimo sąlygas labai žymią 



poreikių turintiems mokiniams intelekto negalią turintiems vaikams 
1.3. Atnaujinti ir stiprinti 
ugdymo ir ugdymo aprūpinimo 
bazę  

1.3.1. Tirti prekių, priemonių bei IKT 
poreikį ugdymo, ugdymo aprūpinimo 
procese ir jį tenkinti 

2. Profesinis 
tobulėjimas ir 
dalinimasis gerąja 
darbo patirtimi  

2.1. Skatinti specialistų 
profesinį tobulėjimą, siekiant 
mokinio pažangos, 
atsižvelgiant į specialiojo 
pedagogo vaidmenį 
šiuolaikinėje švietimo 
sistemoje 

2.1.1. Kryptingai organizuoti 
pedagogų ir pagalbos mokiniui 
specialistų profesinį tobulėjimą 
2.1.2. Dalintis gerąja darbo patirtimi 
su respublikos ugdymo įstaigų 
bendruomenėmis 

2.2. Teikti kokybiškas 
konsultavimo ir švietimo 
pagalbos paslaugas 

2.2.1. Konsultuoti respublikos ugdymo 
įstaigų atstovus (specialistus, 
mokinius, tėvus/globėjus) intelekto, 
emocijų bei elgesio (EE)  sutrikimų 
turinčių mokinių ugdymo(si) 
optimizavimo klausimais 

2.3. Rengti specialiųjų ugdymo 
priemonių praktinio 
panaudojimo rekomendacinę 
medžiagą 

2.3.1. Parengti specialiųjų ugdymo 
priemonių praktinio panaudojimo 
metodines rekomendacijas EE 
sutrikimų turinčių mokinių ugdymui 
bei elgesio korekcijai 

3. Suaugusių 
neįgaliųjų 
integravimas į 
visuomenę 

3.1. Gerinti paslaugų 
suaugusiems neįgaliesiems 
kokybę  

3.1.1. Stiprinti bendravimo ir 
bendradarbiavimo ryšius tarp 
lankytojų tėvų/globėjų ir dienos 
užimtumo centro bendruomenės 
3.1.2. Rengti „Draugystės“ dienas 
Centro mokiniams ir darbuotojams 

3.2. Steigti socialines dirbtuves 3.2.1.Didinti negalią  turinčių asmenų 
įsidarbinimo atviroje rinkoje 
galimybes, lavinti ir palaikyti 
bendruosius ir specialiuosius darbinius 
įgūdžius 

 
II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
TIKSLAS: 1.1. Gerinti ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių 
įgūdžių ugdymo(si) proceso kokybę 
Uždaviniai Priemonės Produkto kriterijai ir jų reikšmė 
1.1.1. Siekti tikslingo, lankstaus, 
partneriško ugdymo(si) 
 

1.1.1.1. Ugdymo(si) 
turinio individualizavimas 
ir užduočių 
diferencijavimas 
 

1.1.1.1.1. Atsižvelgiant į 
mokinių ugdymo(si) gebėjimus 
ir individualius poreikius, 
individualizuojamas ugdymas ir 
diferencijuojamos mokymo 
užduotys pamokose ir kitose 
veiklose 

1.1.1.2. Tikslinga 
ugdymo(si) pagalba 
kiekvienam mokiniui 

1.1.1.1.2. Vientisos, kokybiškos 
ir savalaikės socialinės, 
psichologinės, pedagoginės, 
specialiosios pagalbos teikimas 
mokiniui  



1.1.1.3. Tarpdalykinė 
integracija pamokose 

1.1.1.1.3. Dalykų mokytojų, 
auklėtojų, specialistų 
organizuojamos integruotos 
pamokos ir projektai.  

 1.1.1.4. Nuotolinis 
ugdymas 

1.1.1.1.4. Nuotolinio ugdymo 
organizavimas. Pamokos 
medžiagos rengimas. 
Kokybiškas vaizdo pamokų 
vedimas.  

1.1.2. Naudoti įvairių edukacinių 
ir virtualių aplinkų teikiamas 
galimybes ugdymo procese 
 

1.1.2.1. Planingas ir 
tikslingas ugdymo 
organizavimas įvairiose 
edukacinėse erdvėse 

1.1.2.1.1. Edukacinių erdvių 
išnaudojimas patyriminiam 
mokinių ugdymui  
 

1.1.2.2. Ugdymo(si) 
veiklose tikslingai ir 
saugiai taikomos 
skaitmeninės ugdymo(si) 
terpės 

1.1.2.1.2. Skaitmeninių 
ugdymo(si) terpių naudojimas 
pamokose ir užsiėmimuose . 

1.1.3. Metodinių ir techninių 
priemonių efektyvesnis 
panaudojimas 
 

1.1.3.1. Specialiųjų 
ugdymo(si) priemonių 
tikslingas panaudojimas  

1.1.3.1.1. Savalaikė pagalba 
mokinių negalių įveikai ir 
elgesio korekcijai 

1.1.4. Vykdyti prevencinę 
veiklą, užtikrinančią mokinių 
saugumą 
 

1.1.4.1. Socialinio paso 
sudarymas 

1.1.4.1.1. Socialinio paso ir 
stebėsenos rodikliai bei 
savalaikė pagalba mokiniui 

1.1.4.2. Pamokų 
lankomumo situacijos 
tyrimai ir analizė 

1.1.4.2.1. 90 % praleistų 
pamokų pateisintos 

1.1.4.3. Efektyvi Vaiko 
gerovės komisijos veikla 

1.1.4.3.1. Savalaikis mokinių 
pedagoginis psichologinis 
tyrimų vykdymas ir susidariusių 
problemų sprendimas 

1.1.4.4. Prevencinių 
programų „Zipio draugai“ 
ir „Įveikime kartu“ 
įgyvendinimas 

1.1.4.4.1. Prevencinių renginių 
organizavimas ir koordinavimas 
 

TIKSLAS. 1.2. Pritaikyti ugdymo(si) aplinkas įvairių poreikių turintiems mokiniams 
 
1.2.1. Pritaikyti ugdymo(si) ir 
gyvenimo sąlygas žymią 
intelekto negalią turintiems 
mokiniams 

1.2.1.1. Ugdymo(si) 
aplinkų pritaikymas  

1.2.1.1.1. Higienos ir saugumo 
reikalavimus atitinkanti 
ugdymo ir gyvenimo aplinka  

TIKSLAS: 1.3. Atnaujinti ir stiprinti ugdymo, ugdymo aprūpinimo bazę 
1.3.1. Tirti prekių, priemonių bei 
IKT poreikį ugdymo ir ugdymo 
aprūpinimo procese ir jį tenkinti 

1.3.1. Klasių, mokymo ir 
pagalbų teikimo kabinetų  
turtinimo planų rengimas 
ir įgyvendinimas 

1.3.1.1. Maksimaliai prekėmis, 
ugdymo priemonėmis ir IKT 
priemonėmis aprūpintas 
ugdymo(si) procesas.  

TIKSLAS: 2.1. Skatinti specialistų profesinį tobulėjimą, atsižvelgiant į specialiojo pedagogo 



vaidmenį šiuolaikinėje švietimo sistemoje 
2.1.1. Kryptingai organizuoti 
specialistų profesinį tobulėjimą 
 

2.1.1. Kryptingai 
organizuoti pedagogų ir 
pagalbos mokiniui 
specialistų profesinį 
tobulėjimą 

2.1.1.1. Tikslinių seminarų 
Centro pedagogams, pagalbos 
mokiniui specialistams ir 
vadovams organizavimas 

2.1.2. Dalintis gerąja darbo 
patirtimi su respublikos ugdymo 
įstaigų bendruomenėmis 

2.1.2.1. Kvalifikacijos 
tobulinimo seminarų, 
seminarų-praktikumų 
programų rengimas, 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginių vedimas 
 

2.1.2.1.1. Skleidžiama geroji 
Centro pedagogų darbo patirtis 
respublikos švietimo įstaigų 
darbuotojams 

TIKSLAS: 2.2. Teikti kokybiškas konsultavimo ir švietimo pagalbos paslaugas 
2.2.1. Konsultuoti respublikos 
ugdymo įstaigų atstovus 
(specialistus, mokinius, 
tėvus/globėjus) intelekto, 
emocijų bei elgesio (EE)  
sutrikimų turinčių mokinių 
ugdymo(si) optimizavimo 
klausimais 

2.2.1.1. Specialistų, 
mokinių, tėvų/globėjų 
konsultavimas intelekto, 
emocijų bei elgesio (EE)  
sutrikimų turinčių mokinių 
ugdymo(si) klausimais 

2.2.1.1.1. Respublikos ugdymo 
įstaigų specialistai, 
tėvai/globėjai gaus kokybiškas 
konsultacijas  
 

TIKSLAS: 2.3. Rengti specialiųjų ugdymo priemonių praktinio panaudojimo rekomendacinę 
medžiagą 
2.3.1. Parengti specialiųjų 
ugdymo priemonių praktinio 
panaudojimo metodines 
rekomendacijas EE sutrikimų 
turinčių mokinių ugdymui bei 
elgesio korekcijai 

2.3.1.1. Specialiųjų 
ugdymo priemonių 
praktinis panaudojimas 
ugdymo(si) procese 
 

2.3.1.1.1. Specialiųjų ugdymo 
priemonių įveiklinimas 
praktikoje 
2.3.1.1.2. Įtraukusis ugdymas 
panaudojant specialiąsias 
ugdymo(si) priemones 

TIKSLAS: 3.1. Gerinti paslaugų suaugusiems neįgaliesiems kokybę 
3.1.1. Stiprinti bendravimo ir 
bendradarbiavimo ryšius tarp 
lankytojų tėvų/globėjų ir dienos 
užimtumo centro bendruomenės 
 

3.1.1.1. Bendrų veiklų su 
lankytojų tėvais/globėjais 
organizavimas 
 
3.1.1.2. „Draugystės“ 
dienų Centro mokiniams ir 
darbuotojams 
organizavimas 
 

3.1.1.1.1. Gera emocinė 
lankytojų, jų tėvų/globėjų 
savijauta, įsitraukimas į bendras 
veiklas. 
3.1.1.1.2. Socialinių paslaugų 
skyriaus lankytojų dalyvavimas 
visuomeniniame gyvenime 

3.1..2. Steigti socialines 
dirbtuves 

3.2.1. Didinti negalią 
turinčių asmenų 
įsidarbinimo atviroje 
rinkoje galimybes, lavinti 
ir palaikyti bendruosius ir 
specialiuosius įsidarbinimo 
įgūdžius 

3.1.2.1. Socialinių paslaugų 
skyriaus lankytojų darbinių 
įgūdžių lavinimas, prekiavimas 
jų sukurtais produktais 

 
IV. CENTRO STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 
TIKSLAS: 1.1. Gerinti ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių 
įgūdžių ugdymo(si) proceso kokybę 



UŽDAVINYS 1.1.1. Siekti tikslingo, lankstaus, partneriško ugdymo(si) 
Priemonės 
pavadinimas 

Pasiekimo 
indikatorius 

Vykdymo 
metai  

Atsakingi 
vykdytojai ir/ar 
partneriai 

Ištekliai 

1.1.1.1. 
Ugdymo(si) 
turinio 
individualizavimas 
ir užduočių 
diferencijavimas 
 

1.1.1.1.1. 
Atsižvelgiant į 
mokinių ugdymo(si) 
gebėjimus ir 
individualius 
poreikius 
individualizuojamas 
ugdymas ir 
diferencijuojamos 
mokymo užduotys 
pamokose ir kitose 
veiklose 

2021 m. Ugdymo skyriaus 
vedėjas, 
mokytojai, 
Mokytojų 
metodinė grupė 

Žmogiškieji  
ištekliai ir 
Mokinio 
krepšelio 
lėšos 

1.1.1.2. Tikslinga 
ugdymo(si) 
pagalba 
kiekvienam 
mokiniui 

1.1.1.1.2. Vientisos, 
kokybiškos ir 
savalaikės socialinės, 
psichologinės, 
pedagoginės, 
specialiosios pagalbos 
teikimas mokiniui s 

2021 m.  Ugdymo ir 
švietimo pagalbos 
ir konsultavimo 
skyrių vedėjai, 
socialinis 
pedagogas, 
psichologo 
asistentas, 
specialieji 
pedagogai 

Žmogiškieji  
ištekliai ir 
Mokinio 
krepšelio 
lėšos 

1.1.1.3. 
Tarpdalykinė 
integracija 
pamokose 

1.1.1.1.3. Dalykų 
mokytojų, specialistų, 
auklėtojai 
organizuojamos 
integruotos pamokos 
ir projektai   

2021 m.  Pradinių, 
lavinamųjų klasių 
ir dalykų 
mokytojai, grupių 
auklėtojai 

Žmogiškieji  
ištekliai 

1.1.1.4. Nuotolinis 
ugdymas 

1.1.1.4.1. Nuotolinio 
ugdymo 
organizavimas. 
Pamokos medžiagos 
rengimas. Kokybiškas 
vaizdo pamokų 
vedimas. 

2021 kovo 
mėn.  

Centro vadovas, 
skyrių vedėjai, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Žmoniškieji  
ištekliai 

UŽDAVINYS 1.1.2. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes 
ugdymo procese 
1.1.2.1. Planingas 
ir tikslingas 
ugdymo 
organizavimas 
įvairiose 
edukacinėse 
erdvėse 

1.1.2.1.1. Edukacinių 
erdvių išnaudojimas 
patyriminiam mokinių 
ugdymui 

2021 m. Pradinių, 
lavinamųjų klasių 
ir dalykų 
mokytojai, grupių 
auklėtojai 

Žmogiškieji  
ištekliai 

1.1.2.2. 
Ugdymo(si) 
veiklose tikslingai 

1.1.2.2.2. 
Skaitmeninių 
ugdymo(si) terpių 

2021 m. Pradinių, 
lavinamųjų klasių 
ir dalykų 

Žmogiškieji  
ištekliai 



ir saugiai taikomos  
skaitmeninės 
ugdymo(si) terpės 

naudojimas pamokose 
ir užsiėmimuose 

mokytojai, grupių 
auklėtojai 

UŽDAVINYS. 1.1.3. Metodinių ir techninių priemonių efektyvus panaudojimas 
 
1.1.3.1. 
Specialiųjų 
ugdymo(si) 
priemonių 
tikslingas 
panaudojimas 

1.1.3.1.1. Savalaikė 
pagalba mokinių 
negalių įveikai ir 
elgesio korekcijai 

2021 m.  Ugdymo, švietimo 
pagalbos ir 
konsultavimo 
skyrių vedėjai, 
Centro 
bendruomenė 

Žmogiškieji  
ištekliai 

UŽDAVINYS 1.1.4. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą 
1.1.4.1. Socialinio 
paso sudarymas 

1.1.4.1.1.Socialinio 
paso ir stebėsenos 
rodikliai bei savalaikė 
pagalba mokiniui 

2021 m.  Ugdymo, švietimo 
pagalbos ir 
konsultavimo 
skyrių vedėjai, 
socialinis 
pedagogas, 
psichologo 
asistentas 

Žmogiškieji  
ištekliai 

1.1.4.2. Pamokų 
lankomumo 
situacijos tyrimai 
ir analizė 

1.1.4.2.1. 90 % 
praleistų pamokų 
pateisintos 

2021 m.  Ugdymo skyriaus 
vedėjas, klasių 
vadovai, socialinis 
pedagogas 

Žmogiškieji  
ištekliai 

1.1.4.3. Efektyvi 
Vaiko gerovės 
komisijos veikla 

1.1.4.3.1. Savalaikis 
mokinių pedagoginis 
psichologinis tyrimų 
vykdymas ir 
susidariusių problemų 
sprendimas 

2021 m.  Vaiko gerovės 
komisijos 
pirmininkas ir 
nariai 

Žmogiškieji  
ištekliai 

1.1.4.4. 
Prevencinių 
programų  
įgyvendinimas 

1.1.4.4.1. Prevencinių 
renginių 
organizavimas ir 
koordinavimas 
 

2021 m. Ugdymo, švietimo 
pagalbos ir 
konsultavimo 
skyrių vedėjai, 
socialinis 
pedagogas, 
pedagogai  

Žmogiškieji  
ištekliai 

TIKSLAS. 1.2. Pritaikyti ugdymo(si) aplinkas įvairių poreikių turintiems mokiniams 
UŽDAVINYS 1.2.1. Pritaikyti ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygas žymią intelekto negalią 
turintiems mokiniams 
1.2.1.1. 
Ugdymo(si) ir 
gyvenimo aplinkų 
pritaikymas 

1.2.1.1.1. Aplinkų 
pritaikymas žymią ir 
labai žymią negalią 
turintiems mokiniams 

Iki 2021 m. Direktorius, 
ugdymo 
aprūpinimo 
skyriaus vedėjas 

Aplinkos 
lėšos, rėmėjų 
ir 2 proc. 
lėšos 

TIKSLAS: 1.3. Atnaujinti ir stiprinti ugdymo ir ugdymo aprūpinimo bazę 
UŽDAVINYS 1.3.1. Tirti prekių, priemonių bei IKT poreikį ugdymo ir ugdymo aprūpinimo 
procese ir jį tenkinti 



1.3.1. Klasių,  
mokymo ir 
pagalbų kabinetų 
turtinimo planų 
rengimas ir 
įgyvendinimas 

1.3.1.1. Maksimaliai 
prekėmis, ugdymo 
priemonėmis ir IKT 
priemonėmis 
aprūpintas 
ugdymo(si) procesas 
 

2021 m.  
 

Direktorius, 
ugdymo 
aprūpinimo 
skyriaus vedėjas 
 

Aplinkos ir 
Mokinio 
krepšelio 
lėšos 

TIKSLAS 2.1. Skatinti specialistų profesinį tobulėjimą, atsižvelgiant į specialiojo pedagogo 
vaidmenį šiuolaikinėje švietimo sistemoje 
UŽDAVINYS 2.1.1. Kryptingai organizuoti specialistų profesinį tobulėjimą 
2.1.1.1. Tikslingai  
ir kryptingai 
organizuoti 
pedagogų ir 
pagalbos mokiniui 
specialistų 
profesinį 
tobulėjimą 

2.1.1.1.1. Tikslinių 
seminarų Centro 
pedagogams, 
pagalbos mokiniui 
specialistams ir 
vadovams 
organizavimas 

2021 m.  
 

Direktorius, skyrių 
vedėjai, pedagogai 
 

Aplinkos ir 
Mokinio 
krepšelio 
lėšos 

UŽDAVINYS 2.1.2. Dalintis gerąja darbo patirtimi su respublikos ugdymo įstaigų 
bendruomenėmis 
2.1.2.1. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminarų, 
seminarų-
praktikumų 
programų 
rengimas, 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių vedimas 
 

2.1.2.1.1. Skleidžiama 
geroji Centro 
pedagogų darbo 
patirtis respublikos 
švietimo įstaigų 
darbuotojams 

2021 m.  
 

Direktorius, skyrių 
vedėjai, pedagogai 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

TIKSLAS: 2.2. Teikti kokybiškas švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas 
UŽDAVINYS 2.2.1. Konsultuoti respublikos ugdymo įstaigų atstovus (specialistus, 
mokinius, tėvus/globėjus) intelekto, emocijų bei elgesio (EE) sutrikimų turinčių mokinių 
ugdymo(si) optimizavimo klausimais 
2.2.1.1. 
Specialistų, 
mokinių, 
tėvų/globėjų 
konsultavimas 
intelekto, emocijų 
bei elgesio (EE) 
sutrikimų turinčių 
mokinių 
ugdymo(si) 
klausimais 

2.2.1.1.1. Respublikos 
ugdymo įstaigų 
specialistai, 
tėvai/globėjai gaus 
kokybiškas 
konsultacijas 

2021 m. Direktorius, skyrių 
vedėjai, švietimo 
pagalbos 
specialistai 
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
lėšos 
švietimo 
pagalbai 

TIKSLAS: 2.3. Rengti specialiųjų ugdymo priemonių praktinio panaudojimo 
rekomendacinę medžiagą 
UŽDAVINYS 2.3.1. Parengti specialiųjų ugdymo priemonių praktinio panaudojimo 
metodines rekomendacijas EE sutrikimų turinčių mokinių ugdymui bei elgesio korekcijai 
2.3.1.1. Specialiųjų 2.3.1.1.1. Specialiųjų 2021 m. Švietimo pagalbos Žmogiškieji 



ugdymo priemonių 
praktinis 
panaudojimas 
ugdymo(si) 
procese 

ugdymo preimonių 
įveiklinimas 
praktikoje.  
2.3.1.1.2. Įtraukusis 
ugdymas panaudojant 
specialiąsias 
ugdymo(si) 
priemones 

 ir konsultavimo 
skyriaus vedėjas ir 
komanda 
 

ištekliai 

TIKSLAS: 3.1. Gerinti paslaugų suaugusiems neįgaliesiems kokybę 
UŽDAVINYS 3.1.1. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp lankytojų 
tėvų/globėjų ir dienos užimtumo centro bendruomenės 
3.1.1.1. Bendrų 
veiklų su lankytojų 
tėvais/globėjais 
organizavimas 

3.1.1.1.1. Gera 
emocinė lankytojų, jų 
tėvų/globėjų 
savijauta, įtraukimas į 
bendras veiklas 

2021 m.  
 

Socialinių 
paslaugų skyriaus 
vedėjas, socialiniai 
darbuotojai, 
užimtumo 
specialistai  
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
savivaldybės 
lėšos ir 
tikslinės 
valstybės 
dotacijos 

3.1.1.2. 
„Draugystės“ 
dienų Centro 
mokiniams ir 
darbuotojams 
organizavimas 

3.1.1.1.2. Socialinių 
paslaugų skyriaus 
lankytojų 
dalyvavimas 
visuomeniniame 
gyvenime 

2021 m.  Socialinių 
paslaugų skyriaus 
vedėjas, socialiniai 
darbuotojai, 
užimtumo 
specialistai  
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
savivaldybės 
lėšos ir 
tikslinės 
valstybės 
dotacijos 

UŽDAVINYS 3.1.2. Steigti socialines dirbtuves 
3.1.1.3.Didinti 
negalią turinčių 
asmenų 
įsidarbinimo 
atviroje rinkoje 
galimybes, lavinti 
ir palaikyti 
bendruosius ir 
specialiuosius 
įsidarbinimo 
įgūdžius 

3.1.1.3.1.Socialinių 
paslaugų skyriaus 
lankytojų darbinių 
įgūdžių lavinimas, 
prekiavimas jų 
sukurtais produktais 

2021-2022 
m.  

Direktorius, 
ugdymo 
aprūpinimo 
skyriaus vedėjas, 
socialinių paslaugų 
skyriaus vedėjas  
 

Žmogiškieji 
ištekliai, 
savivaldybės 
lėšos ir ES 
fondų lėšos 

 
III. STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO KONTROLĖ 

 
Strateginio ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso 

metu ir visais lygiais. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta stebėsenos darbo grupė. Strateginio 
plano neatskiriama dalis yra metinio veiklos plano įgyvendinimas. Stebėsenos grupė analizuoja 
duomenis ir fiksuoja strateginių tikslų, programų įgyvendinimo rezultatus. Darbo grupė pristato 
Centro strateginio plano tikslų ir uždavinių realizavimo rezultatus, analizę Centro bendruomenei 
kartą per metus – mokslo metų pradžioje. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, 
kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei papildymus. Centro direktorius, skyrių 
vedėjai stebi ir vertina ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė 
pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina 
veiklos planus. 

 
IV. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS 



 
 Veiklos programos įvertinimo tikslas: nustatyti veiklos kokybę ir priimti pagrįstus 
sprendimus užtikrinančius Centro veiklos tobulinimą.. 
 Įsivertinimo uždaviniai – fiksuoti gerosios patirties ir sėkmės pavyzdžius, kurti 
bendradarbiavimo atmosferą ir siekti kiekvieno dirbančiojo tobulėjimo ir atsakomybės. 
 Tinkamai organizuotas ugdymo procesas, užtikrinantis kokybiškas švietimo 
paslaugas: visiems mokiniams sudarytos sąlygos mokytis, aktyviai dalyvauti neformaliojo ugdymo, 
projektinėse, sportinėse bei kitose veiklose. Ugdymas vyks tarpusavio pasitikėjimo tolerancijos, 
prevencijos ir savitarpio pagalbos principu. 
 Sustiprinti vidiniai ir išoriniai ryšiai: aktyvi metodinės grupės veikla, tikslingas ir 
efektyvus konsultavimas, mokinių tėvų informavimas ir bendradarbiavimas su Centru, informacijos 
apie Centro veiklą sklaida, kokybiškos socialinės paslaugos ir Socialinių partnerių paieška. 
 Didelis dėmesys skiriamas vadybos kokybei gerinti, tikslingam pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimui, mokytojų, kitų darbuotojų veiklos priežiūrai ir kontrolei. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  
 Centro veiklos programa konkretinama savivaldos institucijų, grupių, komisijų, 
specialistų planuose, atskirų sričių veiklos planuose. 
 Tikslų įgyvendinimo įvertinimas vyksta Centro tarybos, Metodinės grupės, 
administracijos pasitarimuose ir Mokytojų tarybos posėdžiuose. 
 Už programų uždavinių, priemonių bei planų savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą 
atsakingi mokytojai, auklėtojai, skyrių vedėjai, Centro tarybos pirmininkas, Metodinės grupės 
pirmininkas. 
 Mokytojų ir Centro tarybos posėdžiuose atliekamas dalinis birželio mėn. ir galutinis 
gruodžio mėn. Centro veiklos vertinimas pagal darbo grupių pateiktas ataskaitas. 
  
Programos monitoringas 
 
 Už veiklos programos vykdymo priežiūrą atsakingas Gelgaudiškio “Šaltinio” 
specialiojo ugdymo centro direktorius. 
 
 
 
Direktorė     Birutė Navikienė 
 
PRITARTA    SUDERINTA 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo   Šakių rajono savivaldybės Švietimo 
centro tarybos 2020 m. gruodžio 30 d.  sporto ir kultūros skyrius 
protokolas Nr. V2-4   vyriausiasis specialistas 
    Gintaras Demenius 
 
 


