PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-86
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
DIREKTORIAUS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(2015 m. sausio 1 d.–2016 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 –
1.2. Direktorė Andromeda Baršauskienė, šias pareigas eina nuo 2011 m. liepos 13 d.
1.3. Specialistai: dirba 1 vyr. logopedė, 1 vyr. specialioji pedagogė, 1 trečios kategorijos
psichologė, 1 antros kategorijos psichologė, 2 socialinės pedagogės, 1 vietos JGI koordinatorė, 2
metodininkės ir 1 skyriaus vedėja.
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
Specialusis
pedagogas
1
Mokinio krepšelio lėšos
2.
Mokinio krepšelio lėšos
3.
Logopedas
1
1
Mokinio krepšelio lėšos
Socialinis pedagogas
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(Užimtumo grupės veiklai vykdyti pagal
projektą )

Psichologas
JGI koordinatorius
Sekretorius
Buhalteris
Valytojas
Skyriaus vedėjas
Metodininkas
Iš viso:

2
1
(pagal projektą „Atrask save“)

0,75
0,5
0,75
1
2
12

Mokinio krepšelio lėšos
Projekto „Atrask save“
lėšos
Biudžeto lėšos
Biudžeto lėšos
Biudžeto lėšos
Biudžeto lėšos
Biudžeto lėšos

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)
ŠVIETIMAS:
Seminarai, kursai
Paskaitos, pranešimai tėvams, mokytojams ir specialistams,
kitiems
Paskaitos, pranešimai, grupiniai užsiėmimai mokiniams
Metodinės konsultacinės dienos mokyklose
Straipsniai spaudoje, svetainėje

Išraiška skaičiais
Klientų skaičius
45 mokiniai
116 mokinių
46 mokiniai
115 mokinių
166 mokiniai
4 mokiniai
Konsultacijų skaičius, klientų
skaičius
Individualios konsultacijos − 567;
Konsultuoti asmenys − 268
Grupinės konsultacijos − 43;
Konsultuoti asmenys − 137.
Individualios konsultacijos − 171;
Konsultuoti asmenys − 110.
Priemonių skaičius
8
19

Edukacinių renginių, švenčių organizavimas ir vedimas
Dalyvavimas įvairių komisijų veikloje

13
3
6 straipsniai. Pasvalio rajono
laikraštyje „Darbas“,
http://ppt.pasvalys.lt/ ir
http://pasvaliospecialistai.jimdo.co
m/
10 rekomendacijų. Platinama
Tarnyboje ir Tarnybos interneto
svetainėje http://ppt.pasvalys.lt/
Priemonių skaičius
Dalyvauta 3 konferencijose;
skaityti 3 pranešimai.
Dalyvauta: 13 seminarų; 2 mokymuose; 6 konferencijose; 4 paskaitose-diskusijose. Kvalifikaciją
tobulino visi specialistai
Priemonių skaičius
138 pratybos;
11 mokinių gavo pagalbą
1
http://ppt.pasvalys.lt/
11 veiklų. Renginiai vyksta ŠPT
PPS patalpose ir kitur
2 veiklos
9 veiklos

Suaugusiųjų švietimo skyrius:
Statistiniai duomenys pagal veiklos sritis
Eil.
Veiklos sritis
Nr.
1.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams,

Renginių
skaičius
69

Rekomendacijos, lankstinukai
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

Dalyvių
skaičius
1726

Valandų
skaičius
598
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2.
3.
4.

5.

pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams
(seminarai, paskaitos, kursai, konferencijos ir kt.)
Mokytojų, klasių auklėtojų, mokyklų vadovų
konsultavimas
Metodinių būrelių užsiėmimai (apskritojo stalo
diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės išvykos)
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai nepedagoginiams
darbuotojams, biudžetinių įstaigų specialistams
(seminarai, paskaitos, kursai)
Neformaliojo švietimo užsiėmimai (paskaitos,
praktiniai užsiėmimai, edukacinės kelionės, kultūriniai
renginiai, kursai ir kt.) Trečiojo amžiaus universiteto
klausytojams. Veikla pradėta nuo 2015 m. spalio 1 d.
Iš viso:

90

427

200

56

416

150

7

221

76

43

1378

94

265

4168

1118

6.

Konsultacijos

90

427

7.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla nuo 2015 43
m. spalio 1 d. prasidėjo Pasvalio rajono Trečiojo
amžiaus universiteto studentams.

185

2015 metais įstaiga pradėjo naudoti dvi naujas programas / sistemas, padėsiančias užtikrinti
klientų aptarnavimo paslaugų kokybę. Įdiegta programa Semi+ (http://www.semiplius.lt/), kurioje
skelbiami visi įstaigos organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, paskaitos,
konferencijos, edukacinės išvykos ir kt.) ir rajono metodinių būrelių užsiėmimai. Dėl ugdymo
kokybės gerinimo taip pat įdiegta olimpiadų ir konkursų dalyvių registracijos sistema
(http://ppt.pasvalys.lt/konkursai/). Ši programa leidžia užtikrinti statistinių duomenų tikslumą,
informacijos prieinamumą.
2.2. Dalyvavimas projektuose:
Pedagoginis psichologinis skyrius:
Jau dešimtus 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 2 socialinės pedagogės (1
et.). Užimtumo grupę 2015 m. lankė 20−25 mokiniai, vyksta mokinių kaita. Užimtumo grupės
pagrindinė veikla: pamokų ruoša, dailės, muzikos užsiėmimai, socialinių įgūdžių ugdymas.
Nuo 2015 m. lapkričio mėn. vykdomas projektas „Atrask save“, kurio pagrindinis tikslas
neaktyvių, nemotyvuotų jaunuolių nuo 16 iki 29 m. įtraukimas į projekto veiklas.
Suaugusiųjų švietimo skyrius:
Bendradarbiaujant su mokyklų metodine taryba ir metodinių būrelių aktyviausiais nariais
buvo parengti ir įgyvendinti šie lokaliniai projektai:
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
2. Vaiko / mokinio pažinimas.
3. Mokinių mokymo mokytis problemos sprendimas.
4. Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo galimybės ugdymo kokybei gerinti.
5. Mokinių praktinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų pamokose.
6.Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtis Pasvalio rajono ir Danijos
Karalystės Roskildės komunos bendrojo ugdymo mokyklose.
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
priežiūros centru, Visuomenės sveikatos biuru, Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio Mariaus
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Katiliškio viešąja biblioteka, Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriumi, Pasvalio rajono
verslo atstovais, seniūnijomis, leidyklomis, UPC, SPPC, kitų rajonų PPT/ŠPT ar ŠC.
2.4. Vadovo indėlis tobulinant mokyklos veiklą ir iniciatyvos rajono visuomeninėje
kultūrinėje veikloje.
Vadovo iniciatyva siekiama darnos ir kryptingos veiklos. Stiprinamas ryšys su švietimo
įstaigomis, Savivaldybės administracijos skyriais (Švietimo ir sporto, Socialinės paramos ir
sveikatos, Vaiko teisių apsaugos).
3. TARNYBOS APRŪPINIMAS.
2015 m. Tarnybos finansavimas sudarė iš biudžeto lėšų 64 073,00 Eur, iš mokinio krepšelio
lėšų 63 805,00 Eur, teikiamoms paslaugoms finansuoti 13 557,00 Eur. Tarnyba gavo 2 proc.
paramos lėšų už 179,78 Eur, kurias panaudos savo reikmėms.
2015 m. pedagoginiams darbuotojams iš mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui skirta 48
714,00 Eur, socialiniam draudimui 15 091,00 Eeur, iš biudžeto lėšų pedagoginiams darbuotojams
darbo užmokesčiui skirta 6 092,51 Eur, kitiems darbuotojams darbo užmokesčiui skirta 31 179,15
Eur, socialiniam draudimui 11 459,99 Eur.
Darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2015 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur.
Socialinio draudimo įmokoms 0,00 Eur.
Tarnybos išlaikymui prekėms ir paslaugoms biudžeto lėšų skirta iš viso 11 459,99 Eur. Šias
išlaidas sudaro:
Ryšių paslaugoms 2 970,00 Eur.
Spaudai 120,00 Eur.
Kitoms prekėms 1 389,00 Eur.
Kvalifikacijos kėlimui 294,25 Eur.
Komandiruočių išlaidoms 384,96 Eur.
Komunalinėms paslaugoms 7 726,00 Eur.
Kitoms paslaugoms (signalizacija, atliekų išvežimas ir kt.) 2 445,00 Eur.
2015 m. gruodžio 31 d. Tarnyba turėjo kreditorinį įsiskolinimą tiekėjams už ryšių ir
komunalines paslaugas už 687,47 Eur.
Specialioji programa paslaugoms ir prekėms sudarė 11 978,61 Eur. Šias išlaidas sudarė:
Darbo užmokesčiui 102,94 Eur.
Socialinio draudimo įmokos 31,89 Eur.
Kitoms prekėms 1 923,32 Eur.
Kitoms paslaugoms 9 920,46 Eur.
Ilgalaikiam turtui 0,00 Eur.
4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO
BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS.
Psichologinių problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius didėja arba
lieka toks pat, tačiau mažėjant bendram mokinių skaičiui ir skiriamam finansavimui Tarnybai
bijome, kad negalėsime užtikrinti visų norinčių gauti pagalbą ir paslaugas.
Problemų Tarnybos viduje nekyla.
Tarnybos direktorė

Andromeda Baršauskienė

