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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano lgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Vadovaudama Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindlU,+ ugdymo centrui (toliau - Centras)
vad ovaujuo si 20 19 -2021 metq strateginiame plane nustatytais veiklos prioritetais :
1. Mokiniq, mokiniq tevg (globejq, riipintojq) ir kitq bendruomenes nariq telkimas ir
ltraukimas i Centro veiklas.
2. Modemizuojant mokymosi erdves kurti palankq mokymuisi klimat4, skatinant mokiniq
tarpusavio pagalbq, stiprinant atsakomybg uZ savo pasiekimus.
3. Centro veiklq vie5inimas, girdindiqjq ir kurdiqjq pozityvitl nuostatq vienas kito atZvilgiu
formavimas.

Siekiant strategijoje uZsibreZtq tikslq ypatingas demesys 2020 metais buvo skiriamas
mokyklai kaip besimokandiai bendruomenei skatinant dialogi5kumqtarp mokyojq, mokiniq irjq
tevq, mokiniq, jq tevg lsitraukim4 i mokyklos veikl4, mokyklos bendruomeni5kumo skatinimui.
Atliepiant 2020 men4 aktualijas ltraukiojo ugdymo srityje buvo pletojama Svietimo pagalba
vaikams, turintiems klausos sutrikimq Salies mastu, gryninami Svietimo pagalbos teikimo
procesai ateityje uZtikrinant visq vaikq su klausos sutrikimais specialiosios ir Svietimo pagalbos
poreikius. NemaZai demesio buvo skirta specialiqjq mokymo priemoniq rengimui ir lietuviq gestq
kalbos tyrinejimo veikloms planuojant jq ateities perspektyvas ir ieskant galimybiq jq pletrai.
2019-2020 mokslo metais Centre mokesi 85 mokiniai. 2020-2021 mokslo metais mokosi
107 mokiniai, i5 jq: ikimokykliniame ir priesmokykliniame ugdyme - 35, pradiniame ugdyme
31, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme- - 4t. Centr4 papilde 12 mokiniq: 7 viduriniame
ugdyme, 5 - ikimokykliniame ugdyme. Svietimo pagalbos ir vertinimo skyrius 2020 metais
Svietimo pagalbos paslaugas teike 107 vaikams, turintiems klausos sutrikimq i5 17 Salies
savivaldybiq (nesimokantiems Centre). Centre mokosi mokiniai i5 18 skirtingq Lietuvos
savivaldybiq. 79 (72,48 proc.) mokiniq yra vilniediai, 30 (27,52 proc.) ne Vilniaus miesto
gyventojai.

Vadovaujantis savivaldybiq Pedagoginiq psichologiniq tamybq i5vadomis ir
rekomendacijomis, 2020 m. 100 proc. Centre ugdomq mokiniq skirta surdopedagogo pagalba,
t3.7
iniu skirta specialioi
9 proc. mokiniu - socialine
ё, 15,7

2

klausos sutrikimq 6,4 proc. mokiniq turi
@icho1oginepaga1ba.Saliak1ausossutrikimq6,4proc.mokmtqtunl0tr}
103 mokiniai turi

kitq

mokymosi, kompleksini, emocijq, demesio).
didelius ir 4 - labai did"lir. specialiuosius ugdymosi poreikius. Pagal klausos sutrikimus
mokiniai bendrajame ugdyme pasiskirstE taip: kurtieji - 43, neprigirdintieji - 22, kochleariniq
implantq naudoiojai - 6. ko-ileksines negales finr 7 mokiniai (6,4 proc.): klausos ir intelekto
judesio ir
sut'rikimai - 3; klausos ir ivairiapusiai raidoi sutrikimai - 2; klausos, intelekto, regos,
padeties sutrikimai - 1; klausos ir regos - 1. 95 mokiniai (87,1 proc.) ugdomi pagal BendrQsias
progru-u, kurtiesiems ir neprigirdiniiesiems, 10 mokiniq (9,2 proc') ugdomi pagal pritaikytas

sutrikimq (bendrqlq

ir specfinq

programas, 4 mokiniai (3,7 proc.) mokosi pagal individualizuotas programas.
Bendrabutyje gyvena- 22 1ZO,\Z proc ) mokiniai, kiti - Vilniaus miesto gyventojai. Centras

' -

mokykliniu
organizuoja astuoniii Vilniaus miesti gyvenandiq mokiniq paveldjimq Centro
kaip 3 km
toliau
gyvenantiems
autobusu mokiniams, kuriems nustatyti papildomi sutrikimai ir
arba
jos
nuosavu
tevai atveLa
nuo Centro. Bendralutyje gyvenanfirrs mot lnius i mokykl4 ir i5
maitinim4 4
viesuoju transportu. Visi UenaraUutyje gyvenantys mokiniai (22) gauna nemokam?
per
dien4nemokamai'
kartus
3
kartus per diena. Negyvenantys bendiabuiyje mokiniai maitinami
ttimokykiinio"ir priesmokyklinio ,gdy*o grupese ugdomi 35 sutrikusios klausos vaikai, i5
implantq naudotojai. 32 vaikams nustatyti
4
jq: 1g - kurtieji; 13 - neprigirdintys,
-poreikiai, -kochleariniq
labai
dideli specialieji ugdymosi poreikiai.
3 vaikams oio"ri specialieji ugdymosi
proc', psichologine - 8'2
Surdopedagogine pagalba skirta 100 proc., socialine pedagogine - 22,9
pagalba - 4,6 proc. valkq'
proc.,
- specialioji pedagogine
Tl vaikams buv-o itlietamas vertinimas ir pateiktos rekomendacijos ugdymui. Suteikta net
2900 individualiq tafties, klausos ir kalbos lavinimo pratybq. 2000 psichgJogg, surdopedagogo
pagalbos
konsultacijq tevams ir mokytojams. Organizuotos 4 metodines dienos Salies Svietimo
platformas'
specialistams. Pradetos teikti nuotolines konsultacijos pet Zoomir Teams
proc.
Centro mokiniq.
20lg-2121m. m. neformaliojo Svietimo biireliuose dalyvavo 93
prasidejqs nuotolinis
2020 m.lankomuma. pug.r6'1o lyginant su 2019 m. |takos tam turejo
galo
nei5gryPl"i-i'1::
mokymas, kuomet mokiniq auty"u"tt"1i pamg]<9se.by'o
ry]:::::
i, pjeisirrtos pamokos daZniausiai yra def mokiniq dalyvavimo tarptautinese varzybose ar kituose
pamokq, i5 jrl
respublikiniuose sportiniuose renginiuose. 2019 metais 73 mokiniai praleido 9117
jq_nepateisirltos 1069'
nepateisintos 264i;2020 metais ZZ motiniai praleido 4206 pamokas i5
nei vienas
nelankymo
Nepateisintq pamokq skaidius sumaZejo 53 procentais. Del mokyklos
n"b.rro uZregistruotas Nesimokandiq vaikq ir mokyklos nelankandiq mokiniq informacineje

ti

sistemoje.

2008
DZiugina, kad per pastaruosius metus Centre Zenkliai sumaZejo mokytojq kaita. Nuo
m.
2020
metq Centie nuolat atUo lrl"rodas mokytojq skaidius - 26. Beveik nesikeite aukletojai.
pugurr..io ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojq lvykdZius reorgantzacriq.
UZpitOyor ir visq Svietimo pagalbos specialistq pozicijos, tadiau augantis mokiniq skaidius
issflkius
Uena.ojo ugdymo mokyklose, t*i"*r tiikiama Svietimo pagalbq, kelia vis didesnius
ie5kant specialistq, 1.pad surdopedagogq.

Atiiepiant iOtg-zozl -.t.1 rtiu;"gijoje iSkeltus tikslus 2020 metais igyvendinant priemoniq
p1an4 isskirtos tokios ugdymo otguriirurrl-o stiprybes, kaip ugdymo(si) pfocese vykstanti
iurpduryu"e integraciju, ulr daugiau integruoto turinio pamokq vyksta netradicinese erdvese,
tobulinimui,
skiriama pakankamai i6mesio rnot ioi,+ gimtosios kalbos (gestq) vartojimo igfldZiq
mokymo platform4 office 365 atsirado galimybe vykdyti kokybi5k4 nuotolini
idiegus
'uotolinio
*oliy-4. Tadiau vis dar pasigendama mokiniq gebejimq prisiimti atsakomybg uZ savo mokym4si
ir asmening [gti, dalis tevq vis dar nesidomi vaikq ugdymo(si) turiniu ir ugdymo(si) procesu,
mokymui ir
nepakankamas pritaikytq mokymo priemoniq skaidius vaikq su klausos sutrikimais
,"rztik irtus jq prieinu-rr-u., ne visi pedagogai ir mokiniq tevai gerai moka lietuviq gestq
kalb4, silpnas dalies tevq isitraukimas i nuotolinio mokymo prgcey uZtikrinant mokiniq
pagrindinio ugdymo
dalyuarimq ugdyme. Vertinant mokymosi pasiekimus pastebeta, kad visi
progru-or' ir- viaurinio ugdymo plogramos baigiamqjq klasiq mokiniai igyja atitinkam4
ir
iSrifriri-a, mokiniq ur-"iiniui ir t<Uses pasiekimai aptliami sistemingai pagal mokytojo
pagal
atskirai,
ir
vertina
rnokinirr srrtarta tvarka- mokiniu pasiekimus kiekvienas mokvtoias stebi

savo susikurt4 sistem4, drdLiqai daliai mokiniq mokymasis yra svarbus. Kartu pastebimi silpni

mokiniq gebejimai adekvadiai vertinti savo ugdymosi pasiekimus bei galimybes ir prisiimti
atsakomybg uZ savo ugdym4(si), silpnas dalies mokiniq dalyvavimas nuotoliniame ugdyme.
Mokiniams yra teikiama kvalifikuota specialioji pedagogine, psichologine, socialine pedagogine
ir specialioji pagalba, vykdomas individualus konsultavimas ir pagalba renkantis tolesnio
mokymosi krypti, vykdomas tikslingas ir kryptingas mokiniq informavimas apie tolesnio
mokymosi ar darbines veiklos galimybes, vyksta mokytojq dalykininkq konsultacijos po pamokq.
Tadiau pastebimas nepakankamas tevq isitraukimas ! vaiko asmenybes ugdym4(si),
surdoped agogq trukumas nepad eda uZtikrinti visaverdio vaikq ugdymosi.
Vertinant pokydius mokyklos etoso srityse pastebeta, kad mokiniai ir personalas jaudiasi
priklaus4 Centrui, sukurta bendravim4 ir bendradarbiavim4 skatinanti atmosfera, sukurta tinkama
aplinka mokytis, bendrauti, ilsetis, auk5ta Centro pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq
profesine kompetencija, sukurta nauja Centro emblema, atspindinti bendruomenes vienybg bei
lvairovg, Centre fvesta mokykline uniforma skatina mokiniq vienybg ir priklausym4
bendruomenei. Vis dar nepakankamas dalies tevq isitraukimas i Centro veiklas, ikimokyklinio
skyriaus atskyrimas ir atskira lokacija apsunkina Centro bendruomenes kultlros pletojim4.
Nuolat buvo gerinama mokyklos aplinka: modemizuotos ugdymo erdves i5 ES le5q bei
papildomai skirto finansavimo skaitmeninems priemonems. Mokytojq ir mokiniq patogumui
mokykloje irengta virtuvele. Patobulintos s4lygos mokytojams atnaujinant jq kompiuterius,
mokytojq kabinete isigijus nauj4 greit4 multifunkcini spausdintuv4. Mokiniq patogumui irengtos
mokiniq spinteles asmeniniams daiktams laikyti. Atskirtos r[bines ir mokyklos budetojq patalpos
lrengiant budetojq post4. Saha posto irengta temperatlros patikros stotele. Gams papildom4
finansavim4 rugsejo - lapkridio menesiais atliktas Centro sporto sales ir jos prieigq remontas
(du5ines, persirengimo kambariai, sanitariniai mazgai).

Tobulinant mokyklos aplink4 modemizuotos ugdymosi erdves: jrengta interaktyvi
mokymosi erdve, atnaujinta filmavimo studija, atnaujinta sporto sale ir jos prieigos (du5ines,
persirengimo kambariai), irengti ir atnaujinti sensoriniai kambariai, lrengtos mokiniq daiktq
saugojimo spinteles, sukurta saugesnd aplinka: atskirtas budindiqjq postas ir mokiniq rubine,
irengta valgyklele mokiniams ir pedagogams, suremontuotos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
(Bistrydios g.) grupiq patalpos ir sanitariniai mazgai, idiegta nuotolinio mokymo platforma
Office365, atnaujintas Centro intemetinis puslapis. Tadiau vis dar lieka nemaZai sprgstinq
klausimq: nebaigtas atnaujinti sporto aik5tynas, neimanoma aptverti Centro teritorijos,
ikimokyklinio skyriaus atskyrimas ir atskira lokacija apsunkina valdym4 ir vieningo ugdymo
proceso organaavimq, nemodemizuotos mokiniq apgyvendinimo patalpos (bendrabutis), nebaigti
tvarkyti jurid iniai C entro teritorij o s klausimai.
Mokyklos valdyme tai pat pastebimi pokydiai: vyksta aktyvus Centro bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais, sustiprintas Centro bendravimas su socialiniais dalininkais: kurdrqjq
bendruomene, vaikq tevus atstovaujandiomis organizacijomis, kurdtijq ugdymo centrais
Lietuvoje. Skatinamas bendruomenes isitraukimas priimant svarbius sprendimus, planuojant
veiklas. Centre organizuojama mokiniq socialine ir visuomenine veikla yra idomi ir prasminga.
Per 2020 metus atliktos 3 ,,IQES online" apklausos, kuriose pasiektas didelis respondentq
aktywmas (vir5 80 proc.). I5aiSkejo tobulintina veikla mokiniq asmenines palangos
isivertinimas. Sutarta del priemoniq Sios veiklos tobulinimui. Metodinese grupese meq begyje
buvo aptarinejama mokiniq asmenine paLanga, tariamasi del tolimesniq veiksmq mokinio
paLangai gerinti. Net 34 proc. padidejo skaidius mokytojq, analintojandiq mokiniq asmening
paLangq (nuo 20 iki 54 proc.). Pastebeta, kad mokiniai pradejo labiau vertinti savo pasiekimus ir
galimybes, prisiimti atsakomybg uZ savo ugdymq(si).
2020 m. Centrui skirtas finansavimas sudare 2.242.580,00 eury. Leiq panaudojimas sudare
100 proc. Papildomai 2020 m. Centras gavo 2 proc. gyventojq pajamq mokesdio paramos 570
Eur. Paramos bUdu gautos le5os - 200 Eur. Vykdant ES projektus 2020 m. gauta 9 472E;wNepaisant 2020 m. ivykusios pandemijos, kuri nuleme veiklq koregavim4, ugdymo proceso
Centras i
illo 2020

4

igyvendintos pilnai

ir net vir5ytos.

Daug demesio skirta buvo mokiniq asmenines paZangos

Steblil・ ui,vertinllnui,analセ ei.Iさ iuOS prOccsus nuolat skttinarm isiraukti tt mokinれ

Tokitl bidu skatinama mokinill llnOtyvactta mOkytis stebint savo asmenin9 paを

tevai.

angl.

2020 metais nct 100 proc.mokytaЧ ttptingai planavoむ vykde savO prOfesin9 igti talp
ydallll net 2019‑2021m.m.strateginio plano planuttamuS rczuhatus(suplanuOta pasiekti 90
v壼 こ

proc.2021m。 MOkytttai skatinami studttuOti,lgyti nauJЧ kompetencJ■ .2020 metais 2
mokyt街 激stttavOsi pnekte ■sk",dar 2 darbuotaai prad10 dalyvavimqこ iame pr● ekte 2020
m.rudeni.2 pedagogai pradaO studttas vaikyStOs pedagogikos studlose DNR le6omis
)。

l pandcIIIllios ne市 ykO planuotas bendras kompetenc」
finansu輌 amOSe programose.Dё
as
1
2021
metus.
selllmaras,jis perke■

Ч

p10trOs

Daug demcsiO skirta llnokyklos bendruomenes stiprinimui.Buvo stわrinamas
bendradrarbiavllnas su tevais. Atnau1lnta bcndradarbiavIIno sutartis su tё vus atstovattanё ia
organizacJa Pagavが ',parengtas veikЦ plallas,ku五 s kasmet bus atnattlllamas.Stiprinant ryこ i su
mokil■ れ tё vaiS Sustipnntas bendradarbiavimas su Lietuvos kШ ti■ i■ draug」 a,Vihialls bこ i■ i■
reabihacloS Centru.Stip五 nant mokinitl asmenini tobula最 1■ nu。 lat bendradarbia可 ama su

Lietuvos htti■ iu SpOrtO komitetu,Lietuvos kurこ

i■ iЧ

jallnimo asociactta,skatinama mokinれ

sportine,klrybine,pilietiこ kumO skatinanti veikla.

Skathal■ as CentЮ pedagogu,mOkinれ dalyvavimas nacionaliniuose i tarptautinitlose
pttjektuose.Per 2020 metus dalyvauJa triiuOSe 2019 metais pradё tuose igyVendmti
taつ tautiniuose pttektuOSe.2020 met前 s pradOti igyVendmti dar du nauJi tarptautiniai pttektai.

Notin our

IVykdyti 2 tarptautiniai cTwining pnektai,,Christmas Magic"(6 klasё )r,,Bullying―
schools''(I¨ HI klasれ mOkiniai).PЮjCktai'C与 五Stmas Magid bei lBullying¨ Not in our schoolゞ
enklclius NKZ)2020¨ 07‑26;o prttcktaS'Bullying… NOT in our
ga■/o Nacionalini■ ls kokybOs Й
schools!'buvo apdovanotas Europos kokybё s 2enkleliu uを puikia Veikll karantino metu 2020‑10‑

27.Pndeta dalyvauti 2020‑2021m.m.eTwining pЮ jekte,,Together we are Europe!"(7 klases

mokiniai).Dalprauta ERASMUS+pЮ jekto Cerebral Cochlear lmplants veiklose.Gautas
finansavllnas pЮ jcktui,,deAf DigttAI PlaTfolllゞ '24761,00 eu叫 ,kuris bus igyvCndinamas 2021¨
2023 1netais.

Daug dOmesio skirta rnokinれ ty五 nailno kompetencloms p10trai.Ivykdyta per 40 ivarlu
ugdomluЧ veik均 ,iζ ■
lykЧ ,ckskursjЧ .Kas l量 bnesi vykdOmos pamokos netradicinesc erdvesc.
Vykdytos 3 illtegruotos dalykЧ programos.

2020 metais daugiau demesio skirta socialinei ir prevencinei velklai.Pradeta igyVendinti
prevencille programa,,Savu keliu''。 Pravesta per 20 prevencinれ pal■ Oれ ,u2SiemimЧ ,vyko
saugesnio llltemeto savaitOs rengllliai.

IgyVendinant 2020 metЧ Centro veiklos planl,、 γkdytos veiklos,kurios nebuvo numatytos

plane,bet jЧ atlikhns reikgmingai p五 sidao pric Centro i6sike■ ■tiksL igッ γendinimo.Stiprillant

sklaidQ r infOrlnaclos pateikima blⅣ O atnauJllltas Centro ntemetinis tinklalapis
VヽVW.CICafcenter.lt.
ヽ
engtas五 mtas
2020 mo bittelio 30 d.patvttinus nallJl S宙 etimo istatymO redakc」 Q buvO Й
2ingsnis lrauki● O ugdymo link.Atliepdama problemas, su kuriomis susiduna pedagogai
bendroJo ugdymo mokyklose ugdant mokinius, tunnこ ius klausos sutHkim■ , Centras kartu su

tM
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SKYRIUS
METvVEIKLOS UZDuoTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
Ⅱ

lnlal prae

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

veiklos rezultatai
Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

Pasiekti rezultatai irj■

rodikliai

5

1.1.

Tobulinti

lnokin聾

PagereJ9 1nOkiniu
pasiekimai
ir

individualios

pazanga.

pazangos matavIIno
procesus

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos)
1. 80 mokiniq, 1.磁 グzο 麻 妙 勤 ″
besimokandiq pagal 33 1‑IV klas叫
bendrojo ugdymo mokiniams
〔iek
programQ, suteikta mokiniq buvo 2020 m.
mokymosi pagalba mokykloje) buvo
takant trumpalaikiq ir teikiama mokymosi
ilgalaikiq konsultacijq pagalba trumpalaikiq
formq.
konsultacijq forma.
107 mokiniams,
besimokantiems pagal
bendrojo ugdymo
progmmA, buvo
teikiama nuolatine
surdopedagogo
pagaha.
.

2. Ne maLiau kaip 50 2. Uiduotk ivykdyta ir

procentq
stebejo ir
mokiniq

mokytojq
anahzavo
asmeriing

paiangq. Q0L9 metais
- 40 proc.)

3. Mokiniq

mokymosi

onlinc

taikymu
pagrmdu
skirtingas
grupes.

tt

jos

apklausti
tikslines

IQES online.

terrtl

uZtikrintas
griZtamasis ry5ys

pfrangq.

3.

Uiduotis

neivykdyta. .Mokiniq

pavasari

,

(globejq, mpintojq)
itrauktis,

fiksuoja
asmening

Q,6)

nesumaZejo

1.Vykdytos ne mttiau
veiklos stiprybes ir kaip 3 mokytttЧ ,tё Ⅶ
silpnybes.
mokinill apklausos

Padidinta

stebi ir
mokiniq

arba iSliko toks pat
palyginus su 2019 m.

I5siai5kintos Centro

sistclnos

rezuhatai. 54
proc. mokytojq nuolat

bendras mokymosi
pasiekimq vidurkis
sumaZejo iki 7,3. Del

vidurkis

1.2.LKNUC veiklos
kokybOs verthimQ
pagriSti
,,IQEs

bendras
pasiekimq

viriyti

2. Ne maliau kaip

proc. mokiniq

(slobeiu.

30

ternl
ruDintoiu)

ilgq

laik4
vykusio nuotolinio
mokymosi, kuris
kurtiesiems
mokiniams buvo ypad
sudetingas (trtiksta
mokomosios
medZiagos, mokiniai
turejo nepakankamus
IKT ie[dZius.
1. UZduotis ivykdyta.
Per 2020 metus
ivykdytos 3 mokytojq,
t€vq,
mokiniq
apklausos IQES
online.

2. Uiduotis ivykdyta ir

virsyti
76,74

rezultatai.
proc. Centro

I5plestas Centro uZpilde apklausos bendruomenes nariq,
veiklos vertinimo anket4 IQES online i5 jq: mokiniq (70
proc.) ter.q (globejq,
sistemoje.
instrumentas

r[pintojq)

(93,18

proc.), mokytojq (66,5
proc.),
uzpilde

apklausos anket4
IQES online sistemoje.

3. Sutarta del priemoniq
Centro veiklai tobulinti

3. UZduotis ltykdyta.
Aptarti apklausq

pradetos

reniltatai ir sutarta del

ir

jos

igyvendinti.

priemoniq

Centro

veiklai tobulinti ir jos
pradetos igyvendinti.

Akcentuota mokiniq
asmenines

paZangos

stebejimas,

anal:ravimas ir
fiksavimas. Labiausiai
tobulintinas rodiklis
yra

isivertinimas.
Sutarta, kad bus labiau

analizrojama,

aptariama mokinio
individuali paLanga.
Metodinese

bei

grupese

Metodineje

taryboje metq begyje
aptaiama
buvo

mokiniq
palanga,

asmenine

dalinamasi

informacija
reaguojama

ir
i

suprastejusius mokiniq

rezultatus kviediant i
asmenines

konsultacijas, aptariant
su mokiniais jU
patiriamus sunkumus.

4. NSA pateikta Centro
veiklos gerinimo

4.

ataskaita.

pateikta

Centro
gerinimo

ataskaita.

Pagerejo

Uiduotis jvykdyta.
Sausio menesi NSA

veiklos

mokiniq

vertinimo

kriterijq ai5kumas.
proc. (nuo 95 iki
proc.)

13

82

daugiau
kad

mokiniq mano,

vertinimo kriterijai yra

ai5kfis ir su

iais

aptaiana

mokymosi

sekme.

Taip pat NSA pateikta
2018-2020 m. veiklos
tobulinimo plano
igyvendinimo
ataskaita.

1.3. Pletotimobilios

komandos

konsultacing pagalb4
kurtiesiems,
kochleariniq
implantq
naudotojams,
neprigirdintiesiems,
ugdomiems
itraukiuoju btidu,jq
tdvams, molqrtojams
Svietimo pagalbos

Mokyklose, kuriose 1. Konsultuota ne l. UZduotis lvykdyn ir
ugdomi kurtieji, mailrau kaip 15 viriyti
rezultatai.
neprigirdintieji,
mokyklq mokytojai, Konsultuota
18
kochleariniq
Svietimo pagalbos mokyktt mokytttai,
impantq
specialistai.
こ
vietllno
pagalbos
naudotojai, suteikta
specialistai.
Svietimo pagalba
2. Suorganizuotas ne
maiiau kaip 1 2.しレグ笏ο聴 ′ち,の た。

seminaras,

kuriame

kompetencijas tobulino

ne maiiau kaip 50
mokytojq, Svietimo
pagalbos specialistq.

specialistams.

Suorganlzllotas

l

nuotolinis sellmaras

,,Praktiniai mokymai
logopedallllls", kuriamc

kompetencjas
tobulino 90 dalyv●

:

こ
宙 etimo

pagalbos
specialis旬 ,mOkメ 可Ч
・
1.4. I5analizuoti

LKNUC galimybes
ir poreiki lgyvendinti
profesinio mokymo
program4 ar jos
moduli (modulius)

Su SttlSU Profesinio
del mokymo skyriumi
profesinio mokymo suderintas profesinio
programos ar mokymo progmmos ar
modulio (moduliq) jos modulio (moduliq)
Priimtas

sprendimas

fgyvendinimo

UZduotis

ivykdyta.

Centro bendruomenes
i5analizuotos

galimybes

vykdyti

profesinio mokymosi
programe ar moduli,
pasirinktos konkredios
programos (baldZiaus
ir keramiko).
Kreiptasi I SUSU ir

igyvendinimas

LKNUC

gautas pritarimas, kad
Centras galetq

igyvendinti

Sias

modulines profesinio
mokymo programas:
Baldを iaus

1.

●alStybiniai kOdai
P31072202;
P32072203).
2.
Keramiko
OalStybinis kOdas ―
P42021401).

Uわ ildyta paraika
higienos

pasui gauti

bei

rcnkami

dokumentai Lcenciiai
gauti.
1.5.ヽ ″
iesl」

■ pirklnЧ

sntvie idiegti

1.

UZtikrintas

veiksminsas

le5u

Pakeisti

vie5uosius

visi
pirkimus

1.

Uiduotis

ivylcdyta.

Pakeistos vie5uiu

principus,
uZtikrinandius prekiq
ar paslaugq teikejq

panaudojimas

konkurencijq ir
korupcijos
pasirei5kimo
tikimybes
prevencij4.

teikejq skatinandius atskyrimas tarp vie5qjq
vie5qiq pirkimq pirkimq inicijavimo,
vykdymo ir kontroles
b[dus.

taikant

konkurencijq tarp

reglamentuojantys

dokumentai ir
nustatyta:

juose
ai5kus

procedtrq;
pirkimq

prie5

pirkimq taisykles ir jas
lydintys dokumentai

(2020 t2 2l

d.

isakymq Nr.V1-181 ir
v1-182).
Juose nustatyta: aiSkus

pareiga
iniciatoriams

atskyrimas tarp
vie5qjq pirkimq

vie5uosius

inicijavimo, vykdymo
ir kontroles procediirq;

pirkimus ar rengiant
pirkimq sqraSq atliktas pareiga pirkimq
rinkos tyrimas ir iniciatoriams prie5

pagristas

vie5uosius pirkimus ar
skiriamq le5q dydi ir rengiant pirkimq
tiekejq; kriterijai, s4ra5q atliktas rinkos
kuriais remiantis tyrimas, jo atlikimo
pasirenkami
fiksavimas ir pagristas
konkurencij4 ribojantys pirkimui skiriamq leSq
pirkimo bldai.
dydi ir tiekej4;
kriterijai, kuriais
remiantis pasirenkami
konkurencij4
ribojantys pirkimo
bfidai.

pirkimui

2. Ne maLiar kaip 10 2. UZduotis ivykdyta ir
proc. sumaZinta vie5qjq viriyta. L2 proc.

pirkirnq dalis,

kai
perkama neskelbiamo
pirkimo
budu
apklausiant vieninteli
pasirinktq tiekej4

lyginant

su 2019

vie5qiq
skaidiumi.

m.

pirkimq

sumaZinta vie5qjq
pirkimq dalis, kai

perkama nesltelbiamo
pirkimo
biidu
apklausiant vieninteli

pasirinkt4

tiekej4

lyginant su 2019

m.

vie5qjq pirkimq
skaidiumi. Q0l9
metais buvo 93 proc.,
2020 m. - 81 proc.).
Inicijuotos priemones,
kurios pades sumaZinti
pirkimq neskelbiamq
pirkimq btidu 2021
metais.

buvo

2. UZduotvs" neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l nu
PrieZastys, rizikos

UZduotys

2.1. Tobulinti mokiniq
paZangos matavimo procesus

individualios

Mokiniq bendras mokymosi pasiekimq vidurkis
sumaZejo iki 7,3 (2019 m. buvo 7,6). Del

llgq laik4 r.ykusio nuotolinio
mokymosi, kuris kurtiesiems mokiniams buvo

pavasar!

ypad sudetingas (truksta

mokomosios
medZiagos, mokiniai turejo nepakankamus IKT
isudZius).

2.2.
2.3.
2.4.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ma, iei buvo atlikta

SVa

veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos
3.1. DidintiZinomumq apie LKNUC beivaikq su
klausos sutrikimais ugdymo(si) ypatumus.

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
konferencijose:
VDU tarptautineje nuotoling

Skaityti prane5imai 2

konferencij4 "Inclusive Education for
Child's Success", gruodZio 2l d.,
prane5imas "Parents for Education" : A
child with a Hearing Impairment in
General Education Successes and

Failures"; Konferencija

,,Negali4

turintys vaikai mokykloje", lapkridio
17 d., prane5imas ,,Kurdiqjq ir
neprigirdindiqjq itraukusis ugdymas

3.2. Centro dalyvavimas reorganizavimo procese

misiia (ne)imanoma".
Nuo 2020 m. rugsejo 1 d. prie Lietuvos

kurdtqjq

ir

neprigirdindtgq

centro

prijungtas Lietuvos sutrikusios klausos

vaikq ikimokyklinio ugdymo centras.
Atlikti darbai susijg su reorgantzacija

3.3. Nuotolinio ugdymo organizavimas

(nuostatq projekto parengimas, vidiniq
dokumentq rengimas, keitimas, pvz.
Darbo uZmokesdio mokejimo sistemos,
darbo sutardiq fu kt.)
AtsiZvelgiant i i5kilusias .nuotolinio

ugdymo aplinkybes Centras idiege

Office 365 iranki

nuotoliniam

mokymui(si) uZtikrinti.

Inicijuotas specialiq mokomqiq ir

metodiniq priemoniq

platformos

kiirimas bendradarbiaujant su NSA.
Pradeti derinimo darbai.
3.4. Ugdymui skirtq erdviq modernizavimas

Gavus papildom4 finansavimq

(50

000,00 Eury) suremontuota sporto sale
ir ios prieisos.

4.Pa

veiklos

ei tokiu buvo)

ir

rezu ltatai

Rezultatq vertinimo rod ikliai

UZduotys
4.1
4.2.

Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezuhatai

■ju

rOdikliai

10

SKYRIUS
GEBЁ J]脂 Iv ATLIKTIPAREIGY油 S APRAも YME NUSTATYrASFUNKCIJAS
VERTINIMAS
Ш

5.GebttinЧ attkd pareigybOs apragyme nustatytas funkcttas ve■ hinas
OildOma,aptariant ataskatta)

Vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas langelis
1 - nepatenkinamai;
2

-patenkinamai;

-

3

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant
funkciias
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqjq, laiko ir materialiniq)

gerai;

1□

4 -labaiserui
2□
3図

1□

2□

3回

1□

2□

3図

4□

1□

2□

3□

4図

1□

2□

3回

4□

oaskirstvmas
5.3. Lvdervstes ir vadovavimo efektyvumas

5.4. Znit4, gebejimq ir ig[dZiq panaudojimas,
atliekant funkciias ir siekiant rezultat4
5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas viduftis)

:

4□

4□

TV SKYRruS
PASMKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
lmas

ant uZduotis

6.

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
5.1 . UZduotys ivykdwos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5 .2. UZduotvs i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pazymimas atitinkamas
lanselis
Labai serai EI
Gerai

5.3. [vykdflos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5 4. UZduoWs neivykdyto s p a gal sutartus v ertinimo ro dikliu s

Patenkinamai
Nepatenkinamai

.

E
E
tr

6.2.

V SKYRIUS
KITu METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
8. Krtq metq uZduotys
ustatomos ne ma2iau kaip 3 ir ne da

UZduotys

u

kaip

5

uZduotys

Rezultatq vertinimo rodikliai

Siektini rezultatai

(kuriais vad ovauj antis

8.1 Tobulinti mokiniq
individualios paZangos
matavimo procesus.

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
Pagerejg mokiniq pasiekimai
paaanga.

ir

1. 5-8, I-IV gimnazijos klasiq
visiems mokiniams, kuriems

reikia, suteikta mokymosi
pagalba taikant trumpalaikiq

konsultacijq

form4

(per

metus).

2. 100 proc. moktrtoiu stebeio,

analizayo ir fiksavo mokiniq
asmening paLangq. (2020
metais

-

53 proc.) (per metus).

3. 50 proc. 5-8, I-IV

gimnazijos klasiq mokiniq

bendras visq

mokomqjq

dalykq mokymosi pasiekimq
vidurkis 2020*2021 m. m.
padidejo palyginus su 20192020 m. m. (III ketv.).
8.2. LKNUC veiklos kokybes
,,IQES
online" sistemos taikymu ir jos
pagrindu apklausti skirtingas
tikslines grupes.

vertinim4 pagristi

I5siai5kintos Centro veiklos
stiprybes ir silpnybes.

Padidinta tevq

1. |vykdytos ne maZiau kaip 4

tiksliniq grupill (mokytojq,
tovq, mokiniq) apklausos

IQES online (I ketv., IV ketv.).
mpintojq) itrauktis, uZtikrintas 2. Ne maliau kaip 50 proc.
griZtamasis ry5ys.
mokiniq tevq (globejq,
(globejq,

rfipintojq) uZpilde

apklausos
anketq f QES online sistemoje.

3.

Sutarta del priemoniq
Centro veiklai tobulinti ir jos
igyvendintos (I -IV ketv.).
8.3. Pletoti mobilios komandos

Mokyklq, kuriose

ugdomi 1. Konsultuota ne maLialukaip
konsultacing pagalbq kurtieji, neprigirdintieji, 15 mokyklq mokytojai,
lcurtiesiems,
kochleariniq impantq Svietimo pagalbos specialistai,
neprigirdintiesiems,
naudotojai, pedagoginiams mokiniq tevai (per metus).
kochleariniq implantq darbuotojams, mokiniq tevams 2. Suorganizuotas ne maiiau
naudotojams, ugdomiems suteikta konsultacine pagalba. kaip 1 seminaras, kuriame
kompetencijas tobulino ne
ftraukiuoju budu, jq tevams,
molqrtojams, Svietimo
rmL;au kaip 50 mokytojq,
pagalbos specialistams.
Svietimo pagalbos specialistq

(Vketv.).

3.

Centras akredituota
institucija, vykdanti molqrtojq
ir Svietimo pagalbq teikiandiq
speciatstq kompetencijq pletrq

8.4. Pasirengti

flVketv.)

vykdyti

Sudarytos s4lygos mokytis

profesinio mokymo programq

pagal profesinio

modulius

programq modulius.

mokymo

1. Gautos licencijos 2
profesinio
mokymo
programoms
LKNUC (I ketv).

2.

igyvendinti

Patvirtinti

skyriaus,
profesinio
igyvendinandio
molqrmo programas, nuostatai.
3. Patvirtinti skyriaus,
igyvendinandio profesinio
mokymo programas, vedejo ir
profesijos
mokytojq
pareigybiq apra5ai (III ketv.)
4. Nuo 2021 m. rugsejo 1 d.
ne mailtau kaip 5 mokiniai

mokosi pagal bent

1-os

profesinio mokrzmo Drosrarnos

12

moduli(IH― IV ketv.)
1. Ne maZiau kaip 40 proc.
pedagoginiq
darbuotojams mokytis gestq Centro
kalbos ir tobulinti jos darbuotojq dalyvavo gestq
mokymuose
kalbos
mokejim4.
(individualiuose arba
grupiniuose) (per metus).
2. Ne maLiatr kaip 20 proc.
aptamaujandio
Centro
personalo dalyvavo gestq
kalbos mokymuose (per
metus).

Sudaryti sqlygas

8.5.Tobulinti Centro
personalo lietuvtt gestЧ kalbos

i"dZius

9.

Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

Centro

blti

neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

9.1. Liea ar kitos nenumat
finansavimas.

9.2. Zettk\rs finansavimo sumaZinimas arba skirtas
ellllllo
bei ekonomine situacii
9.3.N

VI SKYRruS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI
10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: metr4 veiklos uZduotys ivykdytos, rezultatai pasiekti,
i5skyrus punkt4 1.1. (mokiniq bendras mokymosi pasiekimq vidurkis sumaZejo nuo 7,6 iki 7,3),
kuris neivykdytas del pateisinamq prieZasdirl. Keturios metq veiklos ivykdytos ir vir5ytos, tatp pat
ivykdytos ir keturios neplanuotos veiklos. {vykdytos metines veiklos uZduotys ir pasiekti rezultatai
vertinami,,Labai gerai".
Centro tarybos pirmininke

Inga Silaikiene

(mokykloj

(vardas ir pavarde)

e

-

mokyklos tarybos

-Zctit

0Z

ui)

(data)

fgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq lgyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai: labii gerai. Direktorius i5 esmes ivykde uZduotis
pagal sutartus vertinimo rodiklius, atliko neplanuotq, bet Centro rezultatams reik5mingq veiklq,
gebejimai atlikti pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas vertinami gerai. Si[loma skirti
pastoviosios dates 30 proc. kintamqj4 dali.
Ramunas Skaudttius

Svietimo, mokslo ir sporto viceministras
(valstybin€s Svietimo fstaigos savininko
teises ir p a reiga s igyven dina nd io s institucij
(da

lyviq susirinkimo)

fga

lioto a smens

savivaldybes Svietimo istaigos atveju

(paraias)

(Vardas i pavardO)

(data)

os

pa reigos;

- meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

- labai

gerai.

Suslpazinau.

Svetlana Beniu5iene

Direktorё
Vお tinO istaigos vadovo parcigos)
(こ

(paraSas)

(vardas ir pavardd)

(data)

