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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 
 
 

II. SKYRIUS 
2019 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. 
Dalyvavimas 
prevencinėse 
programose ir 
projektinėje 
veikloje 

Dalyvaujama 
ne mažiau nei 
5 projektuose 
ir programose. 
Iš jų ne 
mažiau nei 2 
prevencijos 
programose. 

Projektų ir 
programų skaičius. 
Projektuose ir 
programose 
dalyvaujančių 
centro mokinių 
skaičius. 
Projektų ir 
programų 
partnerių skaičius. 
Dalyvavimo 
projektuose ir 
programose 

Centras dalyvavo  
1. Nacionalinės švietimo agentūros iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
valstybės lėšų finansuojamame projekte 
“Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui 
skirtų techninės pagalbos priemonių 
įsigijimas”. Projekte, kaip lektoriai, 
dalyvauja 3 centro pedagogai. (Sutartys su 
Nacionaline švietimo agentūra). 
2. Tarptautinėje programoje eTwinning ir 
auklėjamojo darbo metu buvo įgyvendinti 4 
projektai: „History around us“, „We love 
pets“, „My country, my home“, „Our 



rezultatai. travelling notebook“. Projektuose dalyvavo 
19 mokinių ir 2 auklėtojai. (Pažymos apie 
dalyvavimą. Byla Mokytojų atestacijos ir 
kvalifikacijos tobulinimo dokumentai. 3.14).  
 
3. Respublikiniame projekte „Eismo 
saugumas bendruomenėse. 2019“. 
Organizatorius Kaimo bendruomenių 
sąjunga ir automobilių kelių direkcija prie 
susisiekimo ministerijos. Projekte dalyvavo 
70 centro mokinių ir 20 pedagogų. (Lietuvos 
automobilių direkcijos prie susisiekimo 
ministerijos padėkos raštas) 
4. Respublikiniame projekte „Sveikata visus 
metus“. Organizatorius Lietuvos vaikų 
neformaliojo švietimo centras. Projekte 
dalyvavo 10 vyresnių klasių mokinių ir 3 
pedagogai. (Lietuvos vaikų neformaliojo 
švietimo centro pažyma). 
5. Į fizinio ugdymo pamokų turinį 
integruojama Specialiosios olimpiados 
tarptautinė programa ,,Jaunieji atletai". 
Programoje dalyvavo 8 pradinių klasių 
mokiniai ir mokytoja. (2019-10-22 
direktoriaus įsakymo Nr. VM-102). 
6. Respublikiniame projekte „Moku plaukti“ 
40 mokinių ir 4 mokytojai.  
(2019 04-05 direktoriaus įsakymo Nr. VM-33, 34, 
2019-04-12 direktoriaus įsakymo Nr. VM-38,39,  
2019-04-19 direktoriaus įsakymo Nr. VM-45,  
2019-05-03 direktoriaus įsakymo Nr. VM- 47,  
2019-05-10 direktoriaus įsakymo Nr. VM 50,  
2019-05-17 direktoriaus įsakymo Nr. VM-53, 54,  
2019-05-24 direktoriaus įsakymo Nr. VM- 61, 62,  
2019-05-31 direktoriaus įsakymo Nr. VM- 66,67,  
2019-09-20 direktoriaus įsakymo Nr. VM- 74,  
2019-09-27 direktoriaus įsakymo Nr. VM-78,  
2019-10-04 direktoriaus įsakymo N. VM-80,  
2019-10-11 direktoriaus įsakymo Nr. VM-90,  
2019-10-18 direktoriaus įsakymo Nr. VM-101,  
2019-10-25 direktoriaus įsakymo Nr. VM-107,  
2019-11-1 direktoriaus 5 įsakymo Nr. VM-111,  
2019-11-22 direktoriaus įsakymo Nr. VM-114,  
2019-11-29 direktoriaus įsakymo Nr. VM-117,  
2019-12-06 direktoriaus įsakymo Nr. VM-121, 
2019-12-13 direktoriaus įsakymo Nr. VM-124. 
7. Respublikiniame projekte „Merginų 
futbolas“ dalyvavo 7 merginos ir 1 
mokytojas. (Sutartis su Lietuvos 
specialiosios olimpiados komitetu 2019-05-
13 ) 
 
Centras inicijavo ir organizavo: 



1. Projektą „Knygnešių keliais“, kuriame 
dalyvavo Kidulių pagrindinės mokyklos 
Sudargo Martyno Sederevičiaus skyriaus, 
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos  
mokiniai ir pedagogai. (2019-11-08 
direktoriaus įsakymo Nr. VM-110). 
2. Respublikinį projektą - parodą „Puošiame 
tradicinę Kalėdinę eglutę“. Darbus pristatė 
41 Lietuvos ugdymo įstaiga. Žaisliukus 
gamino 162 SUP mokiniai, juos kuravo 96 
mokytojai. (2019-10-07 direktoriaus 
įsakymo Nr. VM-81) 
2. Projektą - kūrybinių darbų parodą 
„Praeities, dabarties ir ateities transportas“. 
Šiai parodai darbus atsiuntė 203 mokiniai iš 
39 skirtingų Lietuvos ugdymo įstaigų. 
Rengiant kūrybinius darbus, mokinius 
konsultavo 122 pedagogai.  (2018-10-10 
direktoriaus įsakymo Nr. VM-78) 
Centras įgyvendina dvi prevencines, 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
mokiniams adaptuotas, programas „Įveikime 
kartu“, „Zipio draugai“. (daugiau adaptuotų 
programų nėra). Prevencinės programos 
įgyvendinamos integruojant jas į socialinio 
pedagogo ir auklėtojų darbo planus. 
Programose dalyvauja 81 centro mokinys. 
(Ugdymo plano rengimo darbo grupės 
2019-05-16 susirinkimo protokolas Nr 1) 
Rezultatai: Mokytojai gavo daug naujų 
patirčių ir kompetencijų, centras – įsigis 
mokymo priemonių ir ugdymui skirtų 
techninės pagalbos priemonių.  
Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė 
patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, 
pravedant netradicines pamokas, 
auklėjamuosius užsiėmimus kitose erdvėse, 
aplinkose. Kabinetuose daug mokinių darbų, 
rengiamos tarpinės projektų parodos, 
mokinių darbai demonstruojami ne tik 
centre, bet ir kitose erdvėse (Kauno 
onkologijos ligoninė, Gelgaudiškio dvaro 
prieigos, rūmai, Gelgaudiškio bažnyčia, 
Vilniaus mokytojų namų kiemelis). 
Mokiniai saugo savo darbus, jais 
didžiuojasi. 
Mokiniai įgijo darbų atlikimo išbaigtumo 
patirtį, gerų emocijų, o pedagogai – 
bendravimo, užsienio kalbos kompetencijų.  
Mokiniai įgijo sėkmingų  patirčių,  išmoko 



naujų dalykų, susiformavo gebėjimai ir 
tvirtesnės vertybinės  nuostatos.  Buvo 
įgyvendinti projektai, kurių metu atsiskleidė 
individualūs mokinių pasiekimai ir 
pastangos, kurios buvo matomos. Įgytos 
praktinės žinios ir gebėjimai suteikė 
savarankiškumo ir pasitikėjimo savo 
jėgomis. Mokytojai ir mokiniai apdovanoti 
padėkos raštais, atminimo dovanomis. 
 

1.2. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
programų 
šalies 
specialiesiems 
pedagogams, 
bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
mokytojams, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistams 
intelekto ir 
elgesio, 
emocijų 
sutrikimų 
turinčių 
mokinių 
ugdymo 
klausimais 
rengimas ir 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių 
vedimas 

Parengta 8 
programų ir 
organizuota 10 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių 
specialiesiems 
pedagogams, 
bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
mokytojams, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistams 

Parengtų 
programų skaičius. 
Organizuotų  
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių skaičius. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius. 
 
 

2019-01-01 iki 2019-12-31 respublikos 
pedagogams, pagalbos mokiniui 
specialistams, globos įstaigų darbuotojams, 
švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams buvo 
parengta 10 programų ir surengta 10 
kvalifikacijos tobulinimo renginių 
(seminarų, seminarų – praktikumų) bei 
vykdyta specialistų patirties sklaida 
sutrikusio intelekto bei elgesio/emocijų 
sutrikimų turinčių vaikų ugdymo(si) bei 
elgesio koregavimo klausimais. 8 renginiai 
vyko Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo 
ugdymo centre, 2 renginiai buvo 
išvažiuojamieji. Dalyvavo 226 mokytojai, 
pagalbos mokiniui specialistai, įstaigų 
administracijos atstovai iš įvairių Lietuvos 
respublikos regionų bei rajonų. ().  
Parengiau programą ir vedžiau seminarą 
„Intelekto sutrikimų turinčių vaikų 
ugdymo(si) ir elgesio problemos, jų 
sprendimo būdai“ (Vilkaviškio rajono 
švietimo pagalbos tarnybos 2019-10-30 
pažyma Nr. MP-2. Byla Mokytojų 
atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo 
dokumentai. 3.14). 

1.3. 
Auklėjamojo 
darbo 
sistemos 
tobulinimas. 
Naujų  darbo 
formų ir būdų 
paieška ir 
taikymas. 

Parengta 
auklėjamojo 
darbo sistema. 
Formos ir 
būdai taikytos 
auklėjamajame 
darbe. 

Auklėjamojo 
darbo sistemos 
aprašo 
parengimas. 
Naujų darbo formų 
ar būdų diegimas, 
įtaka tobulinant 
mokinių 
laisvalaikio 
užimtumą. 
 

Atlikta auklėjamojo darbo stebėsena ir 
analizė. 
(administracijos pasitarimo 2019-11-12 
protokolas Nr. 3) 
Parengtas Auklėjamojo darbo sistemos 
aprašas 
(2019-11-20 direktoriaus įsakymas Nr. V-
20). 
Nuo 2019-09-01 į auklėjamąjį darbą 
integruota Gyvenimo įgūdžių ugdymo 
programa. Susitarta auklėjamojo darbo metu 
ugdyti pagrindines gyvenimo 
kompetencijas. Išgrynintos auklėjamojo 



darbo formos kaip praktinis - patyriaminis 
būdas, judumo – sportinis mokinių 
užimtumas, pomėgių ir gebėjimų 
realizavimo.  

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. Laisvalaikio ir žaidimų aikštyno plėtimas ir 
turtinimas 

Išplėstas žaidimų aikštynas, praturtintas naujais 
lauko treniruokliais, įrengta žaidimų aikštelė, 
specialus, amortizuojantis pagrindas prie 
treniruoklių. Mokiniai turi galimybę turiningai 
leisti laisvalaikį, gerinti savo fizinę būseną, 
treniruotis ir sportuoti 

3.2. Centro dalyvavimas psichikos ir elgesio 
sutrikimų gydymo taikant sensorinės integracijos 
metodus vaikams ir suaugusiems metodikos 
išbandymas testuojant SUP mokinius, turinčius 
TLK-10 diagnozę F (psichikos ir elgesio 
sutrikimai) 

Dalyvavimas naujai sukurtų metodikų išbandyme 
duoda galimybę psichikos ir elgesio  sutrikimų 
turintiems vaikams taikyti naujas poveikio 
priemones ir būdus, išvengiant medikamentinės 
intervencijos. Metodikos išbandyme, mokinių 
testavime ir išvadų apibendrinime dalyvavo 
centro psichologė ir kineziterapeutė. (2019-09-09 
sutartis su Klaipėdos VŠĮ „Vaiko raida“) 

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.    
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. Pozityvi streso įveika 
6.2. Komandinis darbas ir motyvacija 

 
___Direktorė___________________________                         Birutė Navikienė         2020-01-08 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)   (parašas)                        (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 

IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktorė puikiai atlieka savo misiją, įgyvendina 
centro strategiją, viziją bei centro bendruomenės lūkesčius, geba pasidalinti lyderyste, veiklos 
sritimis, skatina bendradarbiavimą, rūpinasi socialinių partnerių įtraukimu bei savivaldos 
užtikrinimu. 
Direktorės 2019 m. veikla įvertinta  LABAI GERAI  
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 m. sausio 19 d. tarybos protokolo Nr. V2-
1 
 
Centro tarybos pirmininkė __________________________Sonata Tamulevičiūtė 
(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 ______________________. 

 
 
 
 
 
 



 
 

V 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. Saugios ugdymosi aplinkos 
mokiniams kūrimas ir 
tobulinimas. 
 

Sukurta saugi, estetiška 
ugdymo(si) aplinka. 
Edukacinių ir kūrybinių 
aplinkų kūrimas Centre, 
nuolat gerinant ir 
modernizuojant ugdymo 
sąlygas. 

Centro savivalda ir bendruomenė 
įsijungia į naujų edukacinių erdvių 
kūrimą. Nuolat atnaujinami ir 
viešinami mokinių darbai 
kabinetuose ir koridoriuose. Pradėta 
kurti nauja edukacinė aplinka „Lauko 
klasė“. 

9.2. Užtikrinti efektyvų Centro 
veiklos valdymą. 

Centro bendruomenės 
susitarimas dėl 
tolimesnės Centro 
veiklos prioritetų ir 
tikslų. Centro veiklą 
reglamentuojantys 
dokumentai atitinka 
galiojančius teisės aktų 
reikalavimus 

Parengtas 2020 metų Centro 
strateginio plano priemonių 
įgyvendinimo planas,  ugdymo 
planas ir pagalbos mokiniui 
specialistų veiklų programos. Iki 
2020 m. gruodžio 31 d. parengta 
2020 m Centro strateginio veiklos 
plano įgyvendinimo ataskaita.  

9.3. Stiprinti ugdytinių 
integraciją į visuomenę 

Sudarytos galimybės 
Centro mokiniams ir jų 
vadovams dalyvauti 
įvairiose veiklose 
organizuotose už Centro 
ribų  

90 proc. mokinių dalyvauta rajone ir 
respublikoje organizuotuose 
projektuose,  renginiuose, parodose, 
konkursuose ir olimpiadose 

9.4. Kryptingai siekti mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų, 
Centro vadovų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų ūgties. 

Mokytojai, įgiję ir 
patobulinę 
kompetencijas, pagerins 
pamokos kokybę, kuri 
teigiamai įtakos 
mokinių individualią 
pažangą. 

80 proc. pedagogų kelia kvalifikaciją 
ne mažiau nei 5 dienas per metus, 
atsižvelgdami į Centro veiklos 
prioritetus ir asmeninių kompetencijų 
tobulinimą. Suorganizuoti 5 
kvalifikacijos tobulinimo renginiai 
respublikos pedagogams. 
 

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. Norinčių kelti savo profesinę kvalifikaciją trūkumas 
 
10.2. 1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas) 
10.3. 1.   

 
 



______________________                 __________                    _________________         
__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir  (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    
(data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Susipažinau. 
Direktorė                                                      _________________                         Birutė Navikienė 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      
(data) 
 
 
 
 


