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KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2020 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

                      Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos ataskaitos tikslas – apibendrinti ir pristatyti Tarnybos ir jos vadovo 2020 

metų veiklos rezultatus. Tarnyba, įgyvendindama steigėjo deleguotas funkcijas bei realizuodama įstaigos strateginiuose dokumentuose išsikeltus 

uždavinius, 2020 metais vykdė keturias programas: „Pedagoginės psichologinės pagalbos“, „Neformalaus suaugusiųjų švietimo“, „Mokinių 

edukacijos“, „Įstaigos valdymo“. 

Pareigybių skaičius įstaigoje 2020 m. rugsėjo 1 d. – 8,85. Tarnyboje dirba dešimt etatinių darbuotojų: du metodininkai, logopedas, 

psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, gydytojas neurologas, kompiuterininkas, statinių priežiūros darbininkas, valytojas. Tarnybos 

strateginiai tikslai įvardinti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos strateginiame veiklos plane 2018–2020 metams:  

1. Teikti visapusišką pedagoginę psichologinę pagalbą Kupiškio rajono ugdymo įstaigų mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams, 

pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams. 

2. Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams, kitiems Kupiškio rajono savivaldybės 

gyventojams gilinti profesines, dalykines ir kitas kompetencijas. 

3. Ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius, ugdymo karjerai įgūdžius bei gebėjimus.  

4. Pažangia vadyba užtikrinti įstaigos veiklos perspektyvą. 



 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI BEI RODIKLIAI  

 

 Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai ir gydytojas neurologas atliko 143 vertinimus, iš jų –  126 kompleksinius specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimus pedagoginiu, psichologiniu ir medicininiu aspektais.  

 Parengė 143 rekomendacijas kompleksiškai įvertintų mokinių (vaikų) ugdymui.  

 Paruošė 13 pažymų dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų pritaikymo. 

 Psichologas atliko 3 brandumo mokyklai vertinimus.  

 Logopedas įvertino 19 ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą. 

 Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai suteikė 440 pedagoginių psichologinių konsultacijų.  

 Psichologas suteikė 277 psichologines konsultacijas. 

 Psichologas pravedė 65 individualias psichologines konsultacijas mokiniams, patiriantiems psichologinių sunkumų dėl  neigiamų COVID-19 

 pandemijos pasekmių. 

 Socialinis pedagogas suteikė 95 konsultacijas.  

 Logopedas teikė 216 konsultacijų.   

 Specialioji pedagoginė pagalba suteikta 14 mokinių (vaikų), pravestų pratybų skaičius – 95.  

 Logopedas pagalbą teikė 13 mokinių (vaikų), pravestos 93 pratybos.  

 Telefonu ir elektroniniu paštu konsultavo 121 asmenį.  

 Pagalbos mokiniui specialistai 2020 metais vykdė 87 metodines, tiriamąsias-analitines, prevencines-projektines, švietėjiškas ir kitas veiklas. 

 Psichologas ir socialinis pedagogas įgyvendino Ankstyvosios intervencijos programą, taikomą nepilnamečiams nuo 14 m., kurie 

eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką).  

 Tarnyba teikė dvi paraiškas Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui. Patvirtinus projektus ir gavus finansavimą, veiklą vykdė 

du Vaikų dienos centrai Alizavos ir Šimonių seniūnijose. 

 Vaikų dienos centrus lankė 30 mokinių (vaikų).  

 Tarnybos patalpose vyko Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokinių piešinių paroda. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams suorganizavo viktoriną „Smagioji logopedija“.   



 Tarnyba organizavo 34 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Renginiuose dalyvavo 764 asmenys. 

 Organizavo „Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus“ – 14 dalyvių, „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos tobulinimo programos kursus“ – 4 grupės, 54 dalyviai, „Pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus“ – 79 

dalyviai, „Darbų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos kėlimo mokymus“ – 21 dalyvis. 

  Vyko diskusijos, paskaitos, gerosios patirties ir kiti renginiai. 

 Tarnyba organizavo 18  dalykinių konkursų ir olimpiadų bei kitų renginių mokiniams. 

 Organizuotuose mokiniams renginiuose dalyvavo 485 mokiniai. 

 63 mokiniai dalyvavo regioninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose. 

 Tarnybos metodininkas konsultavo mokinius karjeros pasirinkimo klausimais, skaitė paskaitas, rengė informaciją apie profesijas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams.  

   Tarnyba kartu su Kupiškio trečiojo amžiaus universitetu dalyvavo suaugusiųjų švietimo savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim“ 

renginiuose. 

   Organizavo fotografijų parodą Kupiškio rajono bendruomenei „Karantinas ir mes“. 

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Programos pavadinimas: 1. ŠVIETIMO  PAGALBA 

Strateginio 

plano 

priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar 

indėlio kriterijai 

ir jų reikšmė 

Atsakingo 

vykdytojo 

v., pavardė 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(Eur) 



1.1.1. Įvertinti asmens 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, 

psichologiniu, 

medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais. 

Kompleksinis 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

vertinimas 

Kompleksiškai 

įvertintų 

mokinių (vaikų) 

skaičius – 130 

 

L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė, 

D. Jusevičienė 

2021 m.  

1.1.2 Tėvų prašymu, 

konsultavimo tikslais 

atlikti vaiko 

brandumo mokyklai 

vertinimą.  

Vaikų brandumo 

priešmokykliniam 

ugdymui 

vertinimas 

Įvertintų vaikų 

skaičius –  iki 3 
V. Sabanskienė 2021 m.  

gegužės – 

rugpjūčio mėn. 

 

1.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti mokinius dėl 

Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, 

Brandos egzaminų 

užduoties formos, 

vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo. 

 

 

 

10 ir 12 klasės 

mokinių, kurie 

kreipėsi dėl 

Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo, Brandos 

egzaminų užduoties 

formos, vykdymo ir 

vertinimo instrukcijų 

pritaikymo, 

gebėjimų vertinimas 

Įvertintų 

mokinių 

skaičius – 15 

L. Kilkuvienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė 

 

2021 m. vasario, 

rugsėjo  mėn. 

 



1.1.4. Vertinti gabius mokinius. 

 

Gabių mokinių 

vertinimas taikant 

Berlyno intelekto 

struktūros testą 

(BIS-BH) 

Mokiniai vertinami 

pagal poreikį 

V. Sabanskienė 2021 m. 

 

 

1.2.1. Teikti psichologinę 

pagalbą mokiniams 

(vaikams), tėvams 

(globėjams), 

mokytojams. 

Psichologinės 

pagalbos teikimas 

mokiniams 

(vaikams), 

tėvams 

(globėjams), 

mokytojams 

Tarnyboje ir 

ugdymo įstaigoje 

Mokinių 

(vaikų), kuriems 

teikiama 

psichologo 

pagalba, 

skaičius – 20 

V. Sabanskienė 2021 m.  

1.2.2 Teikti individualią 

specialiąją pedagoginę, 

socialinę pedagoginę, 

psichologinę pagalbą 

mokiniams (vaikams), 

Tarnyboje ir mokykloje. 

 

Logopedinės 

pagalbos teikimas 

Kupiškio rajono 

mokyklų  mokiniams 

(vaikams), kuriems 

neteikiama logopedo 

pagalba mokyklose 

bei vaikams, kurie 

nelanko ugdymo 

įstaigos 

Mokinių 

(vaikų), kuriems 

teikiama 

logopedo 

pagalba, 

skaičius  – 10 

L. Kilkuvienė 2021 m.  



Specialiosios 

pedagoginės 

pagalbos teikimas 

mokiniams 

(vaikams), kuriems 

neteikiama 

specialiojo 

pedagogo  pagalba 

mokyklose, lavinant 

pažintinius procesus 

Mokinių (vaikų) 

skaičius – 3 

V. Strumskytė-

Giedrienė 

 

2021 m.  

Socialinės 

pedagoginės 

pagalbos teikimas 

mokiniams 

(vaikams) 

Mokinių 

(vaikų), kuriems 

teikiama 

socialinio 

pedagogo 

pagalba, 

skaičius – 5 

D. Kurulienė 20121m.  

1.2.3. Teikti savalaikę pagalbą 

mokykloms valdant 

krizes. 

Savalaikės pagalbos 

teikimas mokyklos 

bendruomenei esant 

krizei 

Esant poreikiui  V. Sabanskienė 2021 m.   

1.2.4. Konsultuoti mokinius, 

pagalbos mokiniui 

specialistus, mokytojus, 

tėvus (globėjus), 

mokyklos bendruomenę 

ir kitus asmenis 

Mokinių, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

mokytojų, tėvų 

(globėjų), mokyklos 

bendruomenės 

konsultavimas 

Konsultacijų 

skaičius – 300 

L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

2021 m.   



pedagoginių ir 

psichologinių problemų 

sprendimo 

klausimais. 

įvairiais švietimo 

pagalbos klausimais 

D. Kurulienė  

1.2.5. Konsultuoti mokyklos 

bendruomenę priimant 

įtraukiojo ugdymo 

sprendimus. 

Organizuojamos  

specialiųjų ugdymo 

centrų metodinės 

konsultacijos 

 

Konsultacijų 

skaičius – 2 

L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė,  

L. Stapulionienė 

  

1.3.1 Atlikti tyrimus ugdymo 

įstaigose ir vaikų dienos 

centruose. 

Tyrimai 

psichologinių, 

specialiojo ugdymo 

problemų 

sprendimui 

Tyrimų skaičius – 

3 
L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė  

2021 m.  

1.3.2. Inicijuoti ir įgyvendinti 

prevencines programas 

tėvams (globėjams), 

mokiniams. 

Parengtos ir 

įgyvendinamos 

prevencinės 

programos 

Programų skaičius 

– 3  
L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė  

2021 m.  



1.3.3. Skaityti paskaitas, 

mokytojams, tėvams 

(globėjams), mokiniams 

Tarnyboje, ugdymo 

įstaigoje. 

Paskaita tėvams 

(globėjams) 

Paskaitų 

skaičius – 4 

 

L. Kilkuvienė, 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė 

2021 m.  

Paskaita 

mokiniams  

Paskaitų 

skaičius – 3 

V. Sabanskienė, 

D. Kurulienė 

2021 m.  

Paskaita 

mokytojams 

Paskaitų 

skaičius – 4 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė- 

Giedrienė 

2021 m.  

1.3.4. Bendradarbiauti su 

Kupiškio rajono 

įstaigomis, atsakingomis 

už vaiko teisių 

užtikrinimą. 

Apskritojo stalo su 

socialiniais 

partneriais diskusijų 

organizavimas 

Diskusijų 

skaičius – 3 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

2021m.   

1.3.5. Inicijuoti švietimo 

pagalbos specialistų 

metodinio būrelio veiklą. 

Švietimo pagalbos 

specialistų metodinio 

būrelio pasitarimų 

organizavimas 

Pasitarimų 

skaičius – 15 

V. Sabanskienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

D. Kurulienė, 

L. Stapulionienė 

 

 

 

2021 m.  



Programos pavadinimas: 2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Strateginio 

plano 

priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ ar 

indėlio kriterijai ir 

jų reikšmė 

Atsakingo 

vykdytojo v., 

pavardė 

Įvykdymo terminas Asignavimas 

(Eur) 

2.1.1. Rengti reguliarius 

susitikimus su ugdymo 

įstaigų vadovais, jų 

pavaduotojais ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjais, metodinių 

būrelių pirmininkais dėl 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių, finansinių 

galimybių. 

Tikslingas ugdymo 

įstaigų veiklos 

įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo 

duomenų 

panaudojimas 

planuojant ir 

rengiant 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų  pasiūlą.  

Susitikimų skaičius 

– 3 

L. Stapulionienė, 

A. Vapšienė 

2021 m.  

2.1.2. Konsultuoti pedagogus 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo 

klausimais. 

Teikiamos 

konsultavimo  

paslaugos 

pedagogams 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų rengimo, 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo, 

ugdymo proceso 

organizavimo ir 

kitais klausimais. 

Konsultacijų 

skaičius – 30 

L. Stapulionienė 2021 m.  



2.2.1. Parengti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas šioms klientų 

grupėms: ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams; pagrindinių 

mokyklų ir gimnazijų 

pedagogams; neformaliojo 

vaikų švietimo 

pedagogams; ugdymo 

įstaigų vadovams, jų 

pavaduotojams, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjams; pagalbos 

mokiniui specialistams. 

Parengtų ir 

akredituotų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

įgyvendinimas 

Programų skaičius 

– 3 

 

 

 

 

L. Stapulionienė 2021 m.  

Tęstinių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

vykdymas 

Programų skaičius 

– 7 

 

 

 

 

L. Stapulionienė 2021 m.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų rengimas 

ir įgyvendinimas 

 

Programų skaičius 

– 7  

L. Stapulionienė 2021 m.  

2.2.2.  Vykdyti projektus, 

skatinančius švietimo 

inovacijas ir lyderystę. 

Projektų, 

skatinančių 

švietimo inovacijas 

ir lyderystę 

inicijavimas, 

rengimas, 

vykdymas 

(nacionalinių, 

savivaldybės ir kt.). 

Parengtų projektų 

skaičius – 1 

L. Stapulionienė 2021 m.  

2.3.1. Organizuoti mokytojų ir 

kitų bendruomenės narių 

Gerosios patirties 

seminarų, 

Renginių skaičius – 

25 

L. Stapulionienė 2021 m.  



teminius ir autorinius 

seminarus. 

 

konferencijų, 

metodinių dienų, 

atvirų veiklų, 

diskusijų 

organizavimas 

2.3.2. Organizuoti Kupiškio 

rajono savivaldybės 

mokytojų parodas 

(autorines, kūrybines, 

edukacines). 

 

Kūrybinių ir 

metodinių parodų 

organizavimas  

 

Parodų skaičius – 3 L. Stapulionienė, 

A. Vapšienė 

2021 m.  

2.4.1. Organizuoti ir vykdyti 

suaugusiųjų švietimo 

programas. 

Tikslinių seminarų, 

paskaitų, užsiėmimų, 

susijusių su 

neformaliuoju 

suaugusiųjų švietimu, 

skaičius 

Programų skaičius 

– 3 

A. Vapšienė   

Programos pavadinimas: 3. MOKINIŲ EDUKACIJA 

Strateginio 

plano 

priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar 

indėlio kriterijai 

ir jų reikšmė 

Atsakingo 

vykdytojo 

v., pavardė 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(Eur) 

3.1.1. 
  Vykdyti mokinių dalykinių      



 olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių organizavimą, 

užtikrinant informavimą 

apie renginio vietą ir laiką, 

dalyvių sąrašų bei 

vertinimo komisijos 

sudarymą, užduočių 

pateikimą, renginio 

vykdymą, rezultatų 

pristatymą ir viešinimą. 

Olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių 

organizavimas 

Olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių 

skaičius – 30 

A.Vapšienė 2021 m. sausio- 

gruodžio mėn. 
 

3.1.2. 
Inicijuoti  ir organizuoti 

naujus renginius 

mokiniams, parengti jų 

nuostatus. 

Naujų renginių 

mokiniams 

organizavimas 

Renginių 

skaičius – 2 

A.Vapšienė 2021 m 

 
 

3.1.3. 
Inicijuoti darbo grupių 

sudarymą  užduočių 

rengimui bei rezultatų 

vertinimui. 

Darbo grupių, 

rengiančių 

užduotis bei 

vertinančių 

rezultatus, 

sudarymas  

Darbo grupių 

skaičius – 15 

A.Vapšienė 2021 m.  

3.1.4. Organizuoti olimpiadų, 

konkursų ir kitų  renginių 

nugalėtojų pagerbimą. 

Renginio 

organizavimas 

nugalėtojų 

pagerbimui 

Renginių 

skaičius – 1 

A.Vapšienė 2021 m. gegužės 

mėn. 
 



3.2.1. Organizuoti mokinių 

ugdymo karjerai 

užsiėmimus. 

Individualių ir 

grupinių 

konsultacijų 

organizavimas 

Konsultuojamų 

asmenų skaičius 

– 20 

 

A.Vapšienė 2021 m.  

Užsiėmimų 

mokinių ugdymo 

karjerai 

organizavimas 

Užsiėmimų 

skaičius – 13 

A.Vapšienė 2021 m.  

Susitikimų su 

kolegijų, 

universitetų, kitų 

ugdymo įstaigų 

atstovais 

inicijavimas ir 

organizavimas 

Susitikimų 

skaičius  –  2 

A.Vapšienė 2021 m.  

3.2.2. Supažindinti mokinius su 

profesinės veiklos ir 

užimtumo sritimis, darbo 

rinka ir jos pokyčių 

prognozėmis. 

Savalaikės 

informacijos 

sklaidos 

užtikrinimas 

mokyklų 

bendruomenėms 

Išplatinta gauta 

informacija 

A.Vapšienė 2021 m.  

3.2.3. Kaupti ir sisteminti 

medžiagą, reikalingą 

ugdymo karjerai 

paslaugų teikimui. 

Informacijos 

šaltinių 

sutelkimas 

Sukaupta 

informacija 

A.Vapšienė 2021 m.  

 



Programos pavadinimas: 4. VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA 

Strateginio 

plano 

priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Veiksmo 

pavadinimas 
Proceso ir/ar 

indėlio kriterijai 

ir jų reikšmė 

Atsakingo 

vykdytojo 

v., pavardė 

Įvykdymo terminas Asignavimai 

(Eur) 

4.1.1. Organizuoti laisvalaikio 

užimtumą. 

Organizuojamos 

edukacinės išvykos 

 

Išvykų skaičius – 

16 

 

D. Kurulienė, 

L. Kilkuvienė 

2021 m. 2500 Eur 

Bendros vaikų - 

tėvų (globėjų)  

veiklos 

Veiklų skaičius – 4 D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

 

2021 m. 500 Eur 

4.1.2. Teikti socialinės, 

psichologinės ir/ar krizių 

įveikimo pagalbos 

paslaugas.  

Teikiamos 

savalaikės 

socialinės 

paslaugos 

Paslaugas gavusių 

asmenų skaičius –

30 

 

D. Kurulienė, 

L. Kilkuvienė 

 

2021 m.  

Teikiamos 

psichologo 

paslaugos vaikui 

ir/ar šeimai  

Psichologo 

konsultacijų 

skaičius - 15 

V. Sabanskienė, 

 D. Kurulienė 

2021 m. 

 

 

4.1.3. Veiklas vykdyti 

atnaujintose patalpose, 

užtikrinant viešosios 

tvarkos, darbų saugos, 

higienos normų ir 

priešgaisrinės saugos 

reikalavimų laikymąsi. 

 

Darbuotojų 

instruktavimas 

darbų saugos, 

priešgaisrinės 

saugos klausimais. 

Periodinis 

instruktavimas  

darbo vietoje ne 

rečiau kaip kartą 

per 12 mėn. 

 

L. Kilkuvienė  

 

 

 

 

 

2021 m. sausis 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų ir 

lankytojų 

aprūpinimas 

asmeninėmis 

apsaugos 

Pagal poreikį L. Kilkuvienė 2021 m.  



priemonėmis 

 

4.2.1. Parengti individualius 

darbo su vaiku ir jo šeimos 

nariais planus. 

Individualių darbo 

su vaiku ir jo 

šeimos nariu 

parengimas ir 

aptarimas 

Parengtų planų 

skaičius – 30 

D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

 

2021 m. sausio –

vasario mėn. 

 

4.2.2. Organizuoti nemokamą 

vaikų dienos centro 

lankytojų maitinimą. 

Nemokamo vaikų 

maitinimo 

organizavimas 

Vaikų skaičius – 30 D. Kurulienė , 

L. Kilkuvienė 

 

2021 m. 5436 Eur 

4.2.3. Teikti informavimo, 

konsultavimo, 

tarpininkavimo paslaugas. 

Vaikų dienos 

centrų lankytojų 

tėvų (globėjų) 

susirinkimai 

Susirinkimų 

skaičius –  4 

 

 

D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

 

 

2021 m.  

Vaikų dienos 

centro lankytojų, 

šeimos narių 

konsultavimas 

įvairiais klausimais 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

 

 

 

2021 m.  

Specialiojo 

pedagogo, 

logopedo pagalba 

vaikams 

 

Vaikų skaičius – 30 

 

 

 

D. Kurulienė, 

V. Strumskytė-

Giedrienė, 

L. Kilkuvienė 

2021 m.  

Tarpininkavimas 

teikiant mediacijos 

paslaugos 

Pagal poreikį D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

2021 m 200 Eur 

4.2.4. Formuoti vaikų 

socialinius, higienos 

įpročius. 

 

Įgyvendinant 

socialinių įgūdžių 

programą, 

formuojami vaikų 

Vaikų skaičius – 30 D. Kurulienė,  

L. Kilkuvienė 

2021 m.  



socialiniai ir 

higienos įgūdžiai 

4.2.5. Organizuoti pagalbą 

mokiniams ruošiant 

pamokas. 

Teikiama pagalba 

ruošiant pamokas 

Vaikų skaičius – 20 L. Kilkuvienė,  

D. Kurulienė  

2021 m.  

 

Programos pavadinimas: 5. ĮSTAIGOS VALDYMAS 

Strateginio 

plano 

priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar 

indėlio kriterijai 

ir jų reikšmė 

Atsakingo 

vykdytojo 

v., pavardė 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(Eur) 

5.1.1. Plėtoti pažangias 

personalo ugdymo 

strategijas. 

 

Sąlygų 

darbuotojų 

dalyvavimui 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

sudarymas 

Kiekvienas 

įstaigos 

pedagoginis 

darbuotojas 

kvalifikaciją 

tobulins bent 5 

dienas 

L. Kilkuvienė  2021 m. 300 Eur 

Metodinės 

išvykos į kitų 

savivaldybių to 

paties tipo 

įstaigas gerajai 

patirčiai perimti 

Aplankytos dvi 

įstaigos 
L. Kilkuvienė  2021 m. 60 Eur 



Vidaus 

dokumentų 

atnaujinimas ir 

naujų 

parengimas 

Atnaujinti 

dokumentai - 3 

Parengti nauji -1 

L. Kilkuvienė 2021 m.  

5.1.2. Užtikrinti darbuotojų 

saugą ir sveikatą. 

 

Parengti, 

patvirtinti ir 

Kupiškio PSPC 

suderinti 

darbuotojų 

privalomo 

sveikatos 

pasitikrinimo 

2021 m. grafiką 

Parengtas 

darbuotojų 

privalomo 

sveikatos 

pasitikrinimo 

2021 m. 

grafikas; 

darbuotojai su 

grafiku 

supažindinti 

pasirašytinai; 

užpildytos 

asmens 

medicininės 

knygelės 

L. Kilkuvienė  Grafikas – 2021 

m. kovo mėn.; 

Asmens 

medicininės 

knygelės 

pildomos prieš 

sveikatos 

tikrinimosi 

grafike numatytą 

datą 

70 Eur 

Darbuotojų 

instruktavimas 

saugos ir 

sveikatos 

klausimais 

Periodinis 

instruktavimas 

darbo vietoje ne 

rečiau kaip kartą 

per 12 mėn.; 

instruktavimas 

pasirašytinai 

L. Kilkuvienė  2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

pabaigoje  

 



saugos ir 

sveikatos 

instruktavimų 

registravimo 

kortelėje – pagal 

poreikį 

Darbuotojų 

instruktavimas 

gaisrinės saugos 

klausimais 

Periodinis 

instruktavimas  

darbo vietoje ne 

rečiau kaip kartą 

per 12 mėn. 

L. Kilkuvienė  2021 m. spalio 

mėn. 
 

Darbuotojų 

aprūpinimas 

asmeninėmis 

apsaugos 

priemonėmis 

Įvertinti išduotų 

asmeninės 

apsaugos 

priemonių 

būklę, išduoti 

naujas AAP 

L. Kilkuvienė  2021 m. 100 Eur 

Priešgaisrinės 

signalizacijos 

sistemos patikra 

Atliktas 

priešgaisrinės 

signalizacijos 

sistemos 

techninis 

aptarnavimas - 

patikra 

L. Kilkuvienė  2021 m. 

lapkričio mėn. 

90 Eur 

Gesintuvų 

patikra 

Atlikta 

profesionali 3 

gesintuvų 

patikra 

L. Kilkuvienė, 

pirkimų 

organizatoriai 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

15 Eur 



4.2.1. Skatinti pajamų įmokų 

pritraukimą. 

 

Dalyvavimo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

aktyvinimas 

pristatant 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programas 

savivaldybės 

ugdymo įstaigų 

vadovų 

metodiniuose 

pasitarimuose 

Pritrauktų 

pajamų įmokų 

suma – 15 000 

Eur 

L. Kilkuvienė  2021 m.  

5.2.2. Diegti informacines 

technologijas. 

Įstaigos tinklapio 

administravimo 

priežiūra; 

informacijos apie 

darbuotojų darbo 

užmokestį, įstaigos 

finansus teikimas 

įkėlimui į tinklapį 

Savalaikis pateiktos 

informacijos 

paskelbimas 

tinklapyje  

L. Kilkuvienė, 

 

2021 m. 

 

 

Elektroninės 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

apskaitos 

programos 

Savalaikis pateiktos 

informacijos 

paskelbimas 

tinklapyje  

L. Kilkuvienė  2021 m. 

 

 



administravimo 

priežiūra 

 

PRITARTA 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos tarybos  

2021 m. vasario 3  d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. TTP – 2). 

 


