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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

  

VIZIJA 

Švietimo įstaiga, padedanti mokiniui įgyti kokybišką išsilavinimą, ‒ gebėjimą socializuotis 

visuomenėje, veiksmingai besimokanti, diegianti naujoves, kurianti ir palaikanti pozityvias 

šiuolaikines mokymosi aplinkas, tikslingai ir planingai skleidžianti patirtį.  

MISIJA 

Ugdyti dorą, iniciatyvią, pilietiškai aktyvią, gebančią pasinaudoti kompetencijomis, kurios padėtų 

tapti atvira kaitai, kūrybiškumui ir kritiškumui, asmenybę; mokančią perimti naujas patirtis bei 

realizuoti save. 

 

2013–2015 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Tikslai Vertinimo kriterijaus  pavadinimas Planuota Įgyvendinta 

1. Pagerinti ugdymo 

kokybę ir mokymosi 

sėkmingumą. 

 

 

   Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų dalis (nuo 

baigusiųjų vidurinio ugdymo programą). 

   Pagrindinį išsilavinimą įgijusiųjų dalis (nuo 

baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą). 

   Valstybinius egzaminus išlaikiusiųjų dalis 

(nuo laikiusiųjų).   

   Perkeltųjų į aukštesnę klasę dalis.         

   Mokinių, lankančių būrelius, dalis. 

   Naujų neformaliojo švietimo programų 

skaičius. 

   Mokinių,  baigusių pagrindinio ugdymo ar 

vidurinio ugdymo programas  ir toliau tęsiančių 

mokymąsi dalis.   

   Mokinių pažangumo vidurkis balais. 

   Vidutiniškai praleista  pamokų  be pateisina-

mos priežasties per metus.    

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

98 % 

5 

 

98 % 

 

 

7,6 

 

20 

100 % 

 

100 % 

 

70 % 

 

100 % 

98 % 

4 

 

98 % 

 

 

7,2 

 

21 

2. Užtikrinti šalies 

kurčiųjų ir neprigir-

dinčiųjų ugdymosi 

poreikius. 

   Mokinių, ugdomų Centre, išskyrus gyvenan-

čius Vilniaus miesto savivaldybėje, dalis.  

   Mokinių, gaunančių surdopedagoginę pagal-

bą Centre, išskyrus gyvenančius Vilniaus mies-

to savivaldybėje, skaičius.   

   Savivaldybių, kuriose gyvenantiems vaikams, 

turintiems klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus, ugdantiems mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams ir tėvams teikiama me-

todinė pagalba ir konsultacijos, skaičius.  

60 % 

 

25 

 

 

100 % 

49 % 

 

9 

 

 

100 % 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

            Centro organizacijos kultūros ir vertybių stiprinimas. 

            Mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų bendrųjų kompetencijų tobulinimas.           

            Pagalbos vaikui, šeimai ir pedagogui prieinamumo plėtra. 

 



STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

          1 tikslas: Sutelkti nuolat tobulėjančią, besimokančią ir aktyviai veikiančią bendruomenę.   

          Uždaviniai: 

          1.1. Stiprinti Centro bendruomenės solidarumą ir bendruomeniškumą.  

          1.2. Stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą. 

          1.3. Gilinti mokytojų ir auklėtojų gebėjimą reflektuoti, tobulėti, rezultatyviai dirbti. 

       

          2 tikslas: Užtikrinti šalies vaikų, turinčių klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus 

ugdymo(si) poreikių tenkinimą. 

           Uždaviniai:  

          2.1. Patobulinti švietimo pagalbos teikimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams. 

          2.2. Stiprinti Centro bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

          Veiklos kontekstas 

Prioritetai Pagrindiniai argumentai SSGG 

Centro organizacijos 

kultūros ir vertybių 

stiprinimas. 

Centro etosas (tarpusavio santykiai, mokinių susitapatinimas 

su Centru). 

Stiprybė 

Centro bendruomenės vertybinių nuostatų, susitarimų 

nevieningas  laikymasis. 

Silpnybė 

Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Centro darbuotojų 

bendradarbiavimo stiprinimas.  

Galimybė 

Neefektyvi Centro bendruomenės skatinimo sistema menkina 

aktyvios veiklos motyvaciją.  

Grėsmė 

Mokytojų, auklėtojų, 

švietimo pagalbos 

specialistų bendrųjų 

kompetencijų tobu-

linimas.  

Vykdomas neformalusis švietimas papildantis formalųjį 

švietimą.  

Stiprybė 

Nepakankamas Centro bendruomenės dalyvavimas planuojant 

veiklas.  

Silpnybė 

Bendruomenės telkimas skatinant atsakomybę ir lyderystę.  Galimybė 

Nepakankamas auklėtojų, mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų bendradarbiavimas siekiant geresnės ugdymo 

kokybės. 

Grėsmė 

Pagalbos vaikui, šei-

mai ir pedagogui pri-

einamumo plėtra. 

Pedagoginė, psichologinė, specialioji pagalba – specialistų 

profesionalumas ir bendradarbiavimas.  

Stiprybė 

Menkas tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į vaiko 

ugdymą(si) ir Centro veiklas.  

Silpnybė 

Pedagoginis psichologinis tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas.  Galimybė 

Nepakankamas tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į 

ugdymo(si) procesą neigiamai veikia vaikų lankomumą ir 

ugdymo(si) rezultatus.  

Grėsmė 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

 

Tikslai, uždaviniai Pagrindiniai  veiklos Numatomos 

lėšos 

2016–2018 m. 

1 strateginis tikslas. Suburti nuolat tobulėjančią, besimokančią bendruomenę. 



1.1. Stiprinti Centro 

bendruomenės solida-

rumą ir bendruome-

niškumą.  

   Patobulinta ir įgyvendinta efektyvi Centro 

bendruomenės skatinimo sistema.  

   Sukurtas tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimo į Centro 

veiklas veiksmų planas ir  įgyvendintas.  

   Efektyvinti vidinę komunikaciją panaudojant  

socialinius tinklus.  

500 € 

specialiųjų lėšų 

Žmogiškieji 

resursai 

 

1.2. Stiprinti forma-

liojo ir neformaliojo 

švietimo integralumą. 

   Sukurta mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, rezultatų analizės sistema ir  įgyvendinta.  

   Organizuotos ugdymo dienos netradicinėse aplinkose.  

   Organizuoti integruoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo renginius.  

Žmogiškieji 

resursai. 

 

800 € 

 

1000 € specia-

liųjų lėšų. 

1.3. Gilinti mokytojų, 

auklėtojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

gebėjimą reflektuoti, 

tobulėti, rezultatyviai 

dirbti. 

 

   Organizuotos mokytojų ir auklėtojų savipagalbos 

grupės kylančioms ugdymo proceso problemoms 

spręsti.  

   Apklausų vykdymas IQES platformoje, rezultatų 

analizavimas, išvadų panaudojimas ugdymui tobulinti.  

   Organizuoti mokytojų ir auklėtojų pozityviosios 

patirties sklaidos renginius.  

Žmogiškieji 

resursai. 

 

2 strateginis tikslas. Užtikrinti šalies vaikų, turinčių klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus 

ugdymo(si) poreikius. 

2.1. Patobulinti švieti-

mo pagalbos teikimą 

vaikams, turintiems 

klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implan-

tus, jų tėvams, moky-

tojams ir švietimo pa-

galbos specialistams. 

   Specialiųjų mokymo(si) priemonių  kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems kūrimas,  lietuvių gestų kalbos 

tyrimas ir jos leksikos, gramatikos pavyzdžių kaupimas. 

     

   Švietimo pagalbos prieinamumą vaikams, turintiems 

klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus didinimas.  

   Metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, 

kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams), ugdantiems vaikus, turinčius 

klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus.  

Darbo užmo-

kesčio lėšos 

54 000 € 

18 000 € specia-

liųjų lėšų 

Darbo užmo-

kesčio lėšos 

99 500 € 

 

 

2.2. Stiprinti Centro 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

ir tėvais. 

 

   Socialinių partnerių vykdomų projektų 

įgyvendinimas. 

   Bendradarbiavimas su savivaldybių pedagoginėmis 

psichologinėmis tarnybomis vertinant vaikų, turinčių 

klausos sutrikimų arba kochlearinius implantus, 

specialiuosius ugdymosi poreikius. 

   Tėvų (globėjų, rūpintojų), kurčiųjų bendruomenės 

narių ir socialinių partnerių įtraukimas į Centro veiklas.  

Žmogiškieji 

resursai 

1800 € 

komandiruotėms 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

REZULTATŲ IR PRODUKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 

 

Tikslai, uždaviniai Vertinimo kriterijaus  pavadinimas 2015 

metų 

2018 

metų 

siekis 

1. Suburti nuolat tobulė-

jančią, besimokančią ben-

druomenę. 

   Centre organizuotų tikslinių seminarų skaičius per 

metus. 

   Mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos 

specialistų skleidusių gerąją patirtį per seminarus, 

konferencijas  dalis. 

2 

 

10 % 

 

 

2 

 

15 % 

 

 



   Per mokslo metus organizuotų atvirų pamokų 

Centro bendruomenei socialiniams partneriams 

skaičius. 

50 70 

1.1. Stiprinti Centro bend-

ruomenės solidarumą ir 

bendruomeniškumą. 

   Sukurtas ir įgyvendintas Centro bendruomenės 

skatinimo aprašas. 

   Sistemingai skatinamų mokinių ir darbuotojų 

dalis.  

   Parengtas tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimo į 

Centro veiklas veiksmų planas. 

   Bendrų renginių su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

skaičius per metus.  

   Sukurta uždara mokytojų ir auklėtojų bendravimo 

grupė elektroninėje erdvėje.  

– 

 

5 % 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

20 % 

 

1 

 

1 

 

1 

1.2. Stiprinti formaliojo ir 

neformaliojo švietimo in-

tegralumą. 

   Parengta mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, rezultatų analizės anketa.  

   Pagerėjusios mokinio asmeninės pažangos dalis.  

   Organizuotų ugdymo netradicinėse aplinkose 

dienų skaičius per metus.  

   Organizuotų integruotų formaliojo ir nefor-

maliojo švietimo renginių skaičius per metus. 

– 

 

– 

 

4 

 

– 

1 

 

0,5 balo 

 

9 

 

1 

1.3. Gilinti mokytojų ir 

auklėtojų gebėjimą ref-

lektuoti, tobulėti, rezulta-

tyviai dirbti. 

   Organizuotų mokytojų ir auklėtojų savipagalbos 

grupių skaičius per metus.   

   Atliktų apklausų IQES platformoje skaičius per 

metus.   

   Mokytojų ir auklėtojų kompetencijų tobulinimo, 

atsižvelgus į IQES apklausos rezultatus, dienų 

skaičius (vidutiniškai 1 mokytojui per metus). 

   Organizuotų pozityviosios patirties sklaidos 

renginių skaičius per metus.  

1 

 

– 

 

3 

 

 

– 

2 

 

1 

 

5 

 

 

2 

2. Užtikrinti šalies vaikų, 

turinčių klausos sutrikimų 

ar kochlearinius implantus 

ugdymo(si) poreikius. 

   Mokinių, ugdomų Centre, išskyrus gyvenančius 

Vilniaus miesto savivaldybėje, dalis.  

   Mokinių, ugdomų integruotai ir gaunančių 

surdopedagoginę pagalbą Centre, skaičius per 

metus. 

   Savivaldybių, kuriose gyvenantiems vaikams, 

turintiems klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus, ugdantiems mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams ir tėvams teikiama metodinė 

pagalba ir konsultacijos, dalis. 

49 % 

 

57 

 

 

100 % 

 

50 % 

 

60 

 

 

100 % 

 

2.1. Patobulinti švietimo 

pagalbos teikimą vaikams, 

turintiems klausos sutri-

kimų ar kochlearinius im-

plantus, jų tėvams, mo-

kytojams ir švietimo pa-

galbos specialistams. 

   Aprašytų naujų lietuvių gestų kalbos leksinių 

vienetų skaičius per metus.  

   Patikslintų lietuvių gestų kalbos leksinių vienetų 

skaičius per metus. 

   Parengtų specialiųjų mokymo priemonių skaičius. 

   Sukurta internetinė specialiųjų mokymo 

priemonių kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 

duomenų bazė. 

   Surdopedagogo ir psichologo konsultacijų 

tėvams, auginantiems vaikus, turinčius klausos 

sutrikimų arba kochlearinius implantus, skaičius per 

metus. 

    Individualių tarties, klausos ir kalbos lavinimo 

250 

 

2000 

 

– 

– 

 

 

500 

 

 

 

1200 

200 

 

2500 

 

2 

1 

 

 

550 

 

 

 

1500 



pratybų integruotai ugdomiems mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimų arba kochlearinius 

implantus, skaičius per metus. 

   Centras – akredituota įstaiga, vykdanti mokytojų 

ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą.  

   Organizuotų ir įvykdytų seminarų šalies 

pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) skaičius per 

metus. 

   Studentų, kuriems organizuotos praktikos Centre, 

skaičius. 

 

 

 

– 

 

 

2 

 

 

 

30 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

30 

 

2.2. Stiprinti Centro bend-

radarbiavimą su socia-

liniais partneriais ir tėvais. 

   Įgyvendintų projektų su socialiniais partneriais 

skaičius.  

   Paskaitų, seminarų socialiniams partneriams ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) skaičius per 

metus.  

2 

 

10 

2 

 

11 

 

_______________________ 

 

 

 


