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2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(2014 m. sausio 1 d.–2015 m. sausio 1 d.)
1. BENDROS ŽINIOS APIE TARNYBĄ.
1.1. Tarnybos pavadinimas, adresas, telefonas, el. pašto ir interneto svetainės adresai:
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), Sodų g. 21,
39151 Pasvalys, tel. (8 451) 34 284; el. paštas spt.pasvalys@gmail.com, interneto svetainė
http://ppt.pasvalys.lt/
Tarnybos vadovė –
Direktorė Andromeda Baršauskienė, šias pareigas eina nuo 2011 m. liepos 13 d.
1.3. Specialistai: dirba 1 logopedė, 2 vyr. specialiosios pedagogės, 2 trečios kategorijos
psichologės, socialinė pedagogė, 2 specialistės ir 1 vyr. specialistė.
1.4. Darbuotojų etatų sąrašas (finansuojamų iš Mokinio krepšelio ir iš Savivaldybės biudžeto)
Finansavimo lėšų
Eil.Nr.
Pareigos
Etatas
šaltinis
Mokinio krepšelio lėšos
1.
Direktorius
1
1,5
Specialusis
(iš jų 0,5 et. Užimtumo
Mokinio krepšelio lėšos
pedagogas
grupės veiklai vykdyti
2.
pagal projektą)
Mokinio krepšelio lėšos
3.
Logopedas
1
0,5
Mokinio krepšelio lėšos
Socialinis pedagogas (Užimtumo grupės veiklai
4.
vykdyti pagal projektą )
Mokinio krepšelio lėšos
5.
Psichologas
2
Biudžeto lėšos
6.
Sekretorius
0,75
Biudžeto lėšos
7.
Buhalteris
0,5
Biudžeto lėšos
8.
Valytojas
0,75
Biudžeto lėšos
9.
Skyriaus vedėjas
1
Biudžeto lėšos
10.
Metodininkas
2
Iš viso:
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2. TARNYBOS VEIKLA IR REZULTATAI.
2.1. Ataskaitinių metų Tarnybos veiklos programos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas.
Ryškiausi pasiekimai, tradicijos.
Tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje
gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, jų
vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams –
įgyvendintas.
Veiklos rezultatus pateiksiu atskirai pagal skyrius.
Pedagoginis psichologinis skyrius:
Pasiekti užsibrėžti uždaviniai. Veikla matosi lentelėje.
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Veiklos pavadinimas
VERTINIMAS:
Pradinis vaiko pedagoginis vertinimas
Pakartotinis vaiko pedagoginis
vertinimas
Pradinis vaiko logopedinis vertinimas
Pakartotinis vaiko logopedinis
vertinimas
Psichologinis įvertinimas

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimai
KONSULTAVIMAS:
Psichologinis konsultavimas

Specialiojo pedagogo ir logopedo
konsultacijos pedagogams,
specialistams, tėvams (globėjams)

Išraiška skaičiais
Klientų skaičius
Pastabos
Įvertinti 78 mokiniai
DISC metodika įvertinti
6 mokiniai
Įvertinti 99 mokiniai
Įvertinta 79 mokiniai
Įvertinti 96
mokiniai
Intelekto tyrimai: WISC – III LT metodika – 140
vertinimų; WAIS-III metodika – 1; WASI metodika –
5, CPM metodika – 1.
Vaikų stebėjimas veikloje – 25 atvejai.
DISC metodika įvertintas 1 mokinys.
Kai dėl sunkios būklės ir riboto instrukcijų suvokimo
įvertinti standartizuotomis metodikomis negalima,
taikyti metodai: klinikinis stebėjimas, dokumentų
analizė, pokalbis su tėvais (globėjais) – 4 atvejai.
Įvertinti 6 vaikai
Konsultacijų skaičius, klientų skaičius
Individualios konsultacijos – 410, konsultuoti 186
asmenys, iš kurių:
 220 konsultacijos vaikams ir paaugliams (39
asmenys);
 87 konsultacijos vaikų tėveliams/globėjams,
seneliams (47 asmenys);
 78 konsultacijų tėvams/globėjams po psichologinio
įvertinimo (78 asmenys);
 24 konsultacijų mokyklų vadovams pedagogams,
psichologams (21 asmuo);
 1 konsultacija po mokinio psichologinio įvertinimo
pedagogui (1 asmuo).
Grupiniai užsiėmimai, konsultacijos - 24,
konsultuoti 45 asmenys :
1. ,,Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ (arba
„Pozityvi tėvystė“) 2014 m. balandžio–gegužės mėn.) (4
užsiėmimai, 12 val.). Dalyvavo 13 Pušaloto seniūnijoje
gyvenančių tėvų.
2. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Vaikų dienos
centro (7–10 metų amžiaus) vaikams socialinių įgūdžių
grupiniai užsiėmimai (įvyko 6 užsiėmimai). Dalyvavo
10 vaikų. 2014 m. sausio mėn.
3. Dailės terapijos grupiniai užsiėmimai Pasvalio
Svalios ir Lėvens pagrindinių mokyklų (9–13 metų
amžiaus) vaikams užsiėmimai (įvyko 6 užsiėmimai).
Dalyvavo 14 vaikų. 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn.
4. „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ (arba
„Pozityvi tėvystė“) (1 grupė; 8 dalyvės), (2014 m. spalio
23, 30 d. d., lapkričio 6, 13, 20, 27 d. d., gruodžio 4, 11
d. – 8 konsultacijos po 1,5 val.
185 konsultacijos specialistams, pedagogams, tėvams
(globėjams).
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ŠVIETIMAS:
Seminarai, kursai

Priemonių
skaičius
10

Paskaitos, pranešimai tėvams,
mokytojams ir specialistams, kitiems
Paskaitos, pranešimai, grupiniai
užsiėmimai mokiniams
Straipsniai spaudoje, svetainėje
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Rekomendacijos, lankstinukai
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SAVIŠVIETA IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS:
Dalyvavimas konferencijose ir/ar
pranešimų skaitymas miesto (rajono),
apskrities, šalies pedagogams,
psichologams
Dalyvavimas seminaruose, kursuose,
mokymuose
KITA VEIKLA
Specialioji pedagoginė pagalba
(individualios specialiosios ir
logopedinės pratybos)
Interneto svetainės administravimas
Dalyvavimas metodinių būrelio
veiklose
Edukacinių renginių organizavimas ir
vedimas

Parodų organizavimas

Dalyvavimas įvairių komisijų veikloje

Pastabos
Kursus vedė 5 ŠPT PPS specialistai,
seminarus vedė 2 ŠPT PPS specialistai.
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Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“,
http://ppt.pasvalys.lt/ ir
http://pasvaliospecialistai.jimdo.com/
Platinama Tarnyboje ir Tarnybos
interneto svetainėje http://ppt.pasvalys.lt/
Priemonių skaičius

Dalyvauta 3 konferencijose; skaityti 3 pranešimai

Dalyvauta:
16 seminarų; 7 mokymuose; 1 kursuose; 1 paskaitoje.
Kvalifikaciją tobulino visi specialistai.
Priemonių
Pastabos
skaičius
120 pratybų 9 mokiniai gavo pagalbą.

1
11
4
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7 veiklos

http://ppt.pasvalys.lt/
Renginiai vyksta ŠPT PPS patalpose ir
kitur.
Vesti 2 edukaciniai renginiai „Juda
piršteliai–dirba galvelė“.
Organizuotas ir vestas edukacinis
renginys „Kūrybinės dirbtuvės“ Pasvalio
rajono specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams. Organizuota ir
vesta viktorina Lėvens ir Svalios
pagrindinių
mokyklų
specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių
komandoms „Ką aš žinau apie Lietuvą?“
Lankstinukų paroda „Mano kraštas“.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių dailyraščio konkurso, skirto
Motinos dienai, darbų eksponavimas.
Dalyvavimas Savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos
veikloje (5 posėdžiai). Dalyvavimas
darbo grupėje dėl rekomendacijų ir
patyčių prevencijos plano sudarymo
Pasvalio rajono mokyklose. Dalyvavimas
Pasvalio rajono savivaldybės
Bendruomenės sveikatos taryboje.
Pirmininkavimas Pasvalio r. sav.
visuomenės sveikatos rėmimo spec.
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Kita veikla
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programos projektų vertinimų
komisijoje. Pirmininkavimas Pasvalio
rajono psichologų metodiniam būreliui.
Darbas tarprajoninio rašinėlių konkurso
„Mano laisvalaikis“ vertinimo
komisijoje. Darbas bendrojo ugdymo
mokyklų 1–8 klasių mokinių dailyraščio
konkurso vertinimo komisijoje.
Recenzuoti 2 Šiaulių universiteto
magistro ir 1 bakalauro darbai.

Suaugusiųjų švietimo skyrius:
2014 m. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrius mokytojams organizavo
86 renginius. Iš jų 36 seminarai, 6 paskaitos, 5 kursai, 23 gerosios patirties sklaidos, 9 edukacinės
išvykos ir kiti renginiai. Renginiuose dalyvavo 1726 dalyviai. Kvalifikacijos tobulinimo renginių
trukmė – 682,5 valandų. Seminarus ir kitus renginius vedė mokytojai praktikai, Lietuvos
universitetų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, įvairių institucijų
lektoriai, įvairios sudėties jungtinės lektorių grupės, ŠPT specialistės. 71 proc. renginių vyko
klientų darbo vietose. Organizuota įvairių kvalifikacijos tobulinimo renginių VVG nariams,
mokyklų buhalteriams, raštvedžiams, neformaliojo švietimo mokymų rajono gyventojams,
edukacinių, mokinių ugdymo karjerai, metodinių ir kitų renginių. Programų dalyviams išduoti 929
pažymėjimai ir 1481 pažyma.
1 lentelė. Statistiniai duomenys pagal veiklos sritis.
Eil.
Veiklos sritis
Renginių
Nr.
skaičius
1.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai,
86
paskaitos, kursai, apskritojo stalo diskusijos,
konferencijos ir kt.)
2.
Edukaciniai renginiai mokiniams ir mokytojams
22
3.
Profesinio orientavimo užsiėmimai mokiniams
38
4.
Metodinių būrelių užsiėmimai (susirinkimai,
67
metodinės dienos, konferencijos, kūrybinės
dirbtuvės, edukacinės išvykos)
5.
Mokytojų, mokyklų vadovų konsultavimas
161
6.
Seminarai, konferencijos VVG nariams
6
7.
Renginiai seniūnijų bendruomenėms
33
Iš viso:
413

Dalyvių
skaičius
1726

Valandų
skaičius
682,5

583
720
976

55,5
76
268

529
127
373
4734

161
45
88
1376

Dalyviai labai gerai įvertino kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo švietimo renginius,
kuriuose buvo nagrinėjami psichologiniai darbo su vaikais, paaugliais, jaunimu ir suaugusiais
aspektai, problemų sprendimo metodika. Aktualūs mokymai mokinių žinių, gebėjimų ir
kompetencijų vertinimo/įsivertinimo temomis. Patenkintas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojų poreikis įgyti žinių ir kompetencijų darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais, jiems
organizuoti ilgalaikiai mokymai.
Didžiausios sėkmės susilaukė gerosios praktikos sklaidos renginių ciklas ,,Mokinio/vaiko
sėkmė mano pamokoje/grupės veikloje“. Tokio pobūdžio gerosios praktikos sklaida mokytojų
pageidavimu tapo tradicine, ieškoma naujų formų. Tikslas – skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo
praktika, siekiant kiekvieno mokinio/vaiko sėkmės pamokoje/grupės veikloje. Gerąją patirtį skleidė
visų dalykų mokytojai. 22 gerosios praktikos sklaidos renginiuose dalyvavo 384 mokytojai, iš jų 79
pranešėjai-lektoriai. Sklaidai pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai 86 mokinių/vaikų mokymo/si,
ugdymo/si sėkmių istorijomis.
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Pasvalio rajone veikia 24 mokytojų metodiniai būreliai, kuriems visuomeniniais pagrindais
vadovauja metodinių būrelių pirmininkai – mokyklų metodinė taryba. Koordinuodami rajono
mokytojų metodinę veiklą, organizavome du metodinių būrelių pirmininkų pasitarimus, kurio metu
analizuotos metodinės naujovės, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų rezultatai, Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, naujų teisės aktų: Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams
aprašo ir Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų projektai; nagrinėta
mokomųjų dalykų dėstymui, darbui su skirtingų gebėjimų mokiniais vertinga literatūra ir kiti
klausimai. Metodinių būrelių pirmininkai nagrinėtus klausimus aptaria metodinių būrelių
užsiėmimuose.
Viena iš gerosios patirties sklaidos sričių yra metodinių darbų parodų organizavimas ir
naujausių mokymo priemonių pristatymas. 2014 metais rajono pagalbos mokiniui specialistės ir
ikimokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo 4-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir
technologijų parodoje Mokykla 2014, kurios pagrindinis akcentas – Mokykla be sienų. Parodoje
pristatyta kompiuterinė mokymo priemonė „Žaidžiu ir mokausi“, skirta mokytojams ir tėvams,
dirbantiems su kalbėjimo sutrikimų turinčiais 5–8 metų vaikais. Interaktyvus stendinis pranešimas
„Kartu galim daug“ supažindino su Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų veiklomis,
sėkmingai naudojamomis specialiųjų pedagogų ir logopedų darbe. Pristatyta netradicinė ugdymo
metodika-praktiniai užsiėmimai „Kūrybinė mažųjų kareivėlių dirbtuvėlė“ ir „Žaidžiame muziką“,
pademonstruota, kaip mokymas ir mokymasis gali būti įdomus ir patrauklus vaikui. Parodoje
dalyvavo 8 rajono pedagogai iš 4 švietimo įstaigų. Parodos lankytojai labai gerai įvertino mūsų
rajono mokytojų gerąją patirtį.
2014 m. 22 kartus vestos edukacinės programos mokiniams, jų trukmė – 55,5 valandų,
dalyvavo 583 dalyviai. Iš viso klientams buvo pasiūlyta 21 pavadinimo literatūrinės-kraštotyrinės,
gamtinės-etnokultūrinės, meninės ir profesinio orientavimo edukacinės programos. Edukacinės
programos papildo ugdymo turinį, mokiniams yra patrauklios, nes užsiėmimai vyksta netradicinėje
aplinkoje – Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre, naudojami aktyvūs metodai,
įvairūs žaidimai, kūrybinės užduotys.
Suaktyvėjo mokytojų gilinimasis į mokslinę literatūrą, poreikis seminarų vedimui kviestis
aukštųjų mokyklų mokslų daktarus, bendrauti su sėkmingai dirbančiais mokytojais praktikais.
Mokytojai už iniciatyvas ir aktyvumą skatinami padėkomis, edukacinėmis išvykomis ir
laikymu reikšmingais Suaugusiųjų švietimo skyriaus patarėjais veiklos tobulinimo ir vystymo
klausimais.
2.2. Dalyvavimas projektuose:
Pedagoginis psichologinis skyrius:
Jau devintus metus Tarnyba, įpareigota Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, vykdo
projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“. Pedagoginis psichologinis skyrius
organizuoja bei vykdo Užimtumo grupės veiklą. Užimtumo grupėje dirba specialioji pedagogė ir
socialinė pedagogė (1 et.). Užimtumo grupę 2014 m. lankė 25 mokiniai, vyksta mokinių kaita.
Užimtumo grupės pagrindinė veikla: pamokų ruoša, dailės, muzikos užsiėmimai, socialinių įgūdžių
ugdymas. Vykdomas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos sveikatinimo projektas „Kartu su vaiku-3“. Projekto trukmė 2014 m. kovo–gruodžio
mėn.
Suaugusiųjų švietimo skyrius:
Įgyvendinti 5 projektai. Iš jų 1 nacionalinis projektas ,,Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (2014 m. vasario – birželio
mėnesį) ir 4 lokaliniai: ,,Aš ateityje 2“ (2014 m. gegužės – spalio mėn.), ,,Kolega kolegai:
šiuolaikinės didaktikos nuostatų taikymas ugdymo procese“, „Informacinės partnerystės
formavimas“ (2014 m. sausio–gegužės mėn.) , „VVG ir potencialių pareiškėjų mokymai vietos
plėtros strategijos įgyvendinimui“ (2014 m.– tęstinis).
2.3. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis:
Bendradarbiaujame su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Socialinės
paramos ir sveikatos skyriumi, Pasvalio rajono švietimo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi,
Pasvalio rajono prokuratūra (kartais psichologai kviečiami dalyvauti nepilnamečių apklausose),
Užimtumo centru „Viltis“, Grūžių vaikų globos namais, Pasvalio pirminės asmens sveikatos
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priežiūros centru, Visuomenės sveikatos biuru, leidyklomis. Naujausias mokymo priemones 2014
m. pristatė „Šviesos“, „Litterulos“, ,,TEV“ leidyklos. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su
naujausia edukacine literatūra ir mokymo priemonėmis.
2.4. Vadovo indėlis tobulinant mokyklos veiklą ir iniciatyvos rajono visuomeninėje kultūrinėje
veikloje.
Vadovo iniciatyva siekiama darnos ir kryptingos veiklos. Skatinama projektinė veikla,
įstaigos pristatymas visuomenei per spaudą, interneto svetaines. Stiprinamas ryšys su švietimo
įstaigomis, Savivaldybės administracijos skyriais (Švietimo ir sporto, Socialinės paramos ir
sveikatos, Vaiko teisių apsaugos).
3. TARNYBOS APRŪPINIMAS.
2014 m. Tarnybos finansavimas sudarė iš biudžeto lėšų 214613,26 Lt, iš mokinio krepšelio
lėšų 237100,00 Lt, teikiamoms paslaugoms finansuoti 65087,65 Lt. Tarnyba gavo 2 proc. paramos
lėšų už 671,97 Lt, kurias panaudos savo reikmėms.
2014 m. pedagoginiams darbuotojams iš mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui skirta
164200,00 Lt, socialiniam draudimui 50800,00 Lt, ilgalaikiam turtui įsigyti 22100,00 Lt, iš
biudžeto lėšų pedagoginiams darbuotojams darbo užmokesčiui skirta 105446,12 Lt, kitiems
darbuotojams darbo užmokesčiui skirta 106423,44 Lt, socialiniam draudimui 38443,67 Lt.
Darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2014 m. gruodžio 31 d. 0,00 Lt
Socialinio draudimo įmokoms 0,00 Lt.
Tarnybos išlaikymui prekėms ir paslaugoms biudžeto lėšų skirta iš viso 59300,03 Lt. Šias
išlaidas sudaro:
Ryšių paslaugoms 11500,00 Lt,
Spaudai 1000,00 Lt,
Kitoms prekėms 11000,00 Lt,
Kvalifikacijos kėlimui 953,90 Lt,
Komandiruočių išlaidoms 1597,25 Lt,
Komunalinėms paslaugoms 29454,32 Lt,
Kitoms paslaugoms (signalizacija, atliekų išvežimas ir kt.) 6794,56 Lt,
2014 m. gruodžio 31 d. Tarnyba turėjo kreditorinį įsiskolinimą tiekėjams už ryšių ir
komunalines paslaugas už 3388,00 Lt,
Specialioji programa paslaugoms ir prekėms sudarė 57388,65 Lt. Šias išlaidas sudarė:
Darbo užmokesčiui 2684,00 Lt,
Socialinio draudimo įmokos 831,52 Lt,
Kitoms prekėms 6876,10 Lt,
Kitoms paslaugoms 46997,03 Lt,
Ilgalaikiam turtui 7699,00 Lt.
4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO
BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS.
Kasmet mažėjantis vaikų skaičius rajone kelia nerimą. Psichologinių problemų, specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius didėja, tačiau mažėjant skiriamam finansavimui
bijome, kad negalėsime užtikrinti visų norinčių gauti pagalbą ir paslaugas. Vis dar neišspręstas kai
kurių teisinių dokumentų dviprasmiškumas ir nekonkretumas.
Problemų Tarnybos viduje nekyla. Abu skyriai mokosi darniai dirbti kartu.
Tarnybos direktorė

Andromeda Baršauskienė

