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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Vadovaudama Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindiqjq ugdymo centrui (toliau - Centras)
siekiau igyvendinti2019-2021 metq strateginiame plane nustatytus veiklos prioritetus:

1. Mokiniq, mokiniq tevq (globejq, rupintojq) ir kitq bendruomends nariq telkimas ir
itraukimas i Centro veiklas;

2. Modernizuojant mokymosi erdves kurti palankq mokymuisi klimatq, skatinant mokiniq
tarpusavio pagalbE, stiprinant atsakomybg uZ savo pasiekimus;

3. Centro veiklq vie5inimas, girdindiqjq ir kurdiqiq pozityviq nuostatq vienas kito atZvilgiu
formavimas.

Siekiant igyvendinti 2019-2021 metq strateginiame plane uZsibreZtus tikslus ypatingas
demesys 2021 metais buvo skiriamas mokyklai kaip besimokandiai bendruomenei: skatinamas
dialogas tarp mokytojq, mokiniq ir jq tevq, mokiniq, jq tevq isitraukimas i mokyklos veikl4,
bendruomeni5kumas. Atliepiant 2021 metq aktualijas itraukiojo ugdymo srityje buvo pletojama
Svietimo pagalba vaikams, turintiems klausos sutrikimq Salies mastu, gryninami Svietimo
pagalbos teikimo organizavimo procesai ateityje uZtikrinant visq vaikq su klausos sutrikimais
specialiosios ir Svietimo pagalbos poreikiq tenkinim4. NemaZai demesio buvo skirta specialiqjq
mokymo priemoniq rengimo ir lietuviq gestq kalbos tyrinejimo veikloms, planuojama jq
perspektyva ir ieskoma galimybiq jq pletrai.

2020-2021mokslo metais Centre mokesi 107 mokiniai.202l-2022 mokslo metais mokosi
96 mokiniai, i5 jq: ikimokykliniame ir prie5mokykliniame ugdyme - 29, pradiniame ugdyme -
32, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme - 35. Svietimo pagalbos ir vertinimo skyrius 2021
metais Svietimo pagalbos paslaugas teike 104 vaikams, turintiems klausos sutrikimq i5 16 Salies
savivaldybiq (nesimokantiems Centre). Centre mokosi mokiniai i5 15 skirtingq Lietuvos
savivaldybir+. 73 (76,00 proc.) mokiniq yra vilniediai, 23 (24,00 proc.) ne Vilniaus miesto
gyventojai.

Vadovaujantis savivaldybiq Pedagoginiq psichologiniq tarnybq i5vadomis ir
rekomendacijomis 2021 m. 100 proc. Centre ugdomq mokiniq skirta ir teikiama surdopedagogo

ba, 20,8 mokiniu skirta ir teikiama specialioi 78,1 mokiniu -



socialine pedagogine,26 proc. mokiniq - psichologine pagalba.

Bendrabutyje gyvena 18 (18,75 proc.) mokiniq, kiti - Vilniaus miesto gyventojai. Centras

organizuoja a5tuoniq Vilniaus mieste gyvenandiq mokiniq, kuriems nustatyti kompleksiniai
sutrikimai ir gyvena toliau kaip 3 km nuo Centro, paveZejim4 Centro mokykliniu autobusu.

Bendrabutyje gyvenandius mokinius i mokyklq ir i5 jos tevai atveLa nuosavu arba vie5uoju
transportu. Visi bendrabutyje gyvenantys mokiniai (18) gauna nemokam4 maitinim4 4 kartus per
dien4. Neglwenantys bendrabutyje mokiniai maitinami 3 kartus per dien4 nemokamai.

Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupese ugdomi 29 sutrikusios klausos vaikai, i5
jq 23 - kurtieji; 2 - neprigirdintys, 4 - kochleariniq implantq naudotojai.

73 vaikams buvo atliktas vertinimas ir pateiktos rekomendacijos del jq ugdymo. Pravesta

2900 individualiq tarties, klausos ir kalbos lavinimo pratybq, lsuteiktos 733 psichologo,
surdopedagogo konsultacijos tdvams ir mokytojams. Organizuotos 3 metodines dienos Salies

Svietimo pagalbos specialistams. Pradetos teikti nuotolines konsultacijos per Zoom ir Teams
platformas

2020-2021 m. m. neformaliojo Svietimo biireliuose dalyvavo 93 proc. Centro mokiniq,
2021-2022 m. m. - 94 proc. Centre organizuojama mokiniq socialine ir visuomenine veikla yra

idomi ir prasminga, atliepia jq poreikius.
2021 m. lankomumas 4 proc. pagerejo lyginant su 2019 m. Praleistos ir pateisintos

pamokos daZniausiai yra del mokiniq ligos, jq dalyvavimo tarptautinese varZybose ar kituose
respublikiniuose sportiniuose renginiuose. 2019 metais 73 mokiniai praleido 9ll7 panokq, i5 jq
nepateisintos 2641;2021 metais 72 mokiniai praleido 7996 panokas, i5 jq nepateisintos - 2046.
Del mokyklos nelankymo nei vienas mokinys nebuvo uZregistruotas Nesimokandiq vaikq ir
mokyklos nelankandiq mokiniq informacinej e sistemoj e.

{gyvendinant 20t9-2021 metq strateginiame plane i5keltus tikslus 2021 metais i5skirtos
tokios ugdymo organizavimo stiprybes: ugdymo(si) procese vykstanti tarpdalykine integracija,
vis daugiau integruoto turinio pamokq vyksta netradicinese erdvdse, skiriama pakankamai
demesio mokiniq gimtosios kalbos (gestq) vartojimo ig[dZiams tobulinti. 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, nepakankamas pritaikyq
mokymo priemoniq skaidius vaikams su klausos sutrikimais mokyti, ne visi pedagoginiai
darbuotojai ir mokiniq tevai gerai moka lietuviq gestq kalb4, dalies tevq silpnas isitraukimas i
nuotolinio mokymo proces4 uZtikrinant mokiniq dallvavim4 ugdyme. Visi pagrindinio ugdyrno
programos ir vidurinio ugdymo programos baigiamqjq klasiq mokiniai igyjo atitinkam4
iSsilavinim4, mokiniq asmeniniai ir klases pasiekimai sistemingai aptariami pagal mokyojo ir
mokiniq sutart4 tvark4, mokiniq pasiekimus kiekvienas mokyojas stebi ir vertina atskirai, pagal
savo susikuftq sistem4, didZiajai daliai mokiniq mokymasis yra svarbus. Kartu pastebimi silpni
mokiniq gebejimai adekvadiai vertinti savo ugdymosi pasiekimus bei galimybes ir prisiimti
atsakomybg uZ savo ugdym4(si). Mokiniams buvo teikiama kvalifikuota specialioji pedagogine,
psichologine, socialine pedagogine ir specialioji pagalba, vykdytas individualus konsultavimas ir
pagalba renkantis tolesnio mokymosi krypti, vykdomas tikslingas ir kryptingas mokiniq
informavimas apie tolesnio mokymosi ar darbines veiklos galimybes, vykdyos mokytojq
dalykininkq konsultacijos po pamokq. Tadiau tevai nepakankamai buvo isitraukE ! vaiko
asmenybes ugdym4(si), surdopedagogq trukumas neuZtikrino visaverdio vaikq ugdymosi.

Vertinant pokydius mokyklos etoso srityse nustatyta, kad mokiniai ir personalas jaudiasi
priklaus4 Centrui, sukurta bendravim4 ir bendradarbiavimq skatinanti atmosfera, sukurta tinkama
aplinka mokyi(is), bendrauti, ilsetis, auk5ta Centro pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq
profesine kompetencija, sukurta nauja Centro emblema, atspindinti bendruomenes vienybg bei

ivairovg, Centre ivesta mokykline uniforma skatina mokiniq vienybg ir priklausym4
bendruomenei. Vis dar nepakankamas dalies tevq isitraukimas i Centro veiklas, ikimokyklinio
skyriaus lokacija apsunkina Centro bendruomenes bendros kult[ros pletojim4.

Nuolat buvo gerinama mokyklos aplinka: modernizuotos ugdymo erdves i5 ES le5q bei
papildomai skirto finansavimo skaitmeninems priemondms. Mokiniq, gyvenandiq bendrabutyje,

umui bei socialiniams istdZiams uedyti virtuve bendrabudio patalpose. Atnaui intos
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lauko erdves, vaikq lauko Zaidimq aik5teles. 2021 metais buvo ivertinta Centrui priklausandiq
pastatq bfikle ir imtasi priemoniq jq bUklei gerinti, Centro sporto aik5tynui iteisinti Registry
centre.

2021 metais gauta licencija vykdyti profesini mokym4 pagal 2 profesinio mokymo
programas (BaldZiaus moduline profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P32A722204),
Keramiko moduline profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P42021401) III-IV
gimnazijos klasiq mokiniams, tadiau del neskirtq kvotq 2021 metais priemimas i programas
nebuvo lykdomas.

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa (pritarta Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2021 m. spalio 14 d. ra5tu Nr. SR-4117). ProgramaleidZia suvienodinti ugdymo
procesQ ir siekti vienodq ugdymosi standartq ikimokykliniame ugdyme Centre ir jo skyriuje,
esandiame kitoj e vietoveje.

fvyko pokydiai mokyklos valdyme: aktyviai Centras bendradarbiavo su partneriais
(Vilniaus kolegija, Vytauto didZiojo universitetu, Salies Pedagoginemis ir psichologinemis
tarnybomis ir kt.), sustiprintas Centro bendravimas su kurdiqjq bendruomene, vaikq tevus
atstovaujandiomis organizacijomis, kurdiqjq ugdymo centrais Salyje. Centro bendruomene labiau

isitrauke i svarbiq sprendimq priemim4, veiklq planavim4
Per 2021 metus atliktos 4 ,,IQES online" apklausos, kuriose pasiektas didelis respondentq

aktyvumas (vir5 80 proc.). I5ai5kejo tobulintina veikla - nepakankamas tevq isitraukimas i vaiko
asmenybes ugdymq(si) ir Centro veiklas. Sutarta del priemoniq Siai veiklai tobulinti. Metq begyje
buvo aktyviai bendraujama su mokiniq tevais el. priemonemis bei asmeni5kai, sitloma ivairiq
bendry veiklq Centre bei uZ jo ribq skatinant tevq, mokiniq ir moky'tojq tarpusavio rySi.

Papildomai buvo atliktos apklausos platformoje www.apklausa.lt siekiant i5siaiSkinti
nuotolinio mokymosi sekmes ir i55ukius bei mokiniq savijaut4 mokykloje. Apklaustos 3 grupes:

mokiniai, mokiniq tevai (globejai) ir mokytojai.
Nepaisant 2021 m. besitgsusios pandemijos, kuri nuleme veiklq koregavim4, ugdyrno

proceso kait4, dauguma Centro 2021 metq veiklos plane nustatltq veiklq igyvendintos. Daug
demesio buvo skirta mokiniq asmeninei paiangai stebeti, vertinti, analizuoti. I Siuos procesus
nuolat buvo skatinami isitraukti ir mokiniq tevai. Tokiu biidu skatinta mokiniq.motyvacija
mokytis stebint savo asmening paZang4.

2021 metus visi mokytojai kryptingai planavo ir vykde savo profesing ugti. Vidutini5kai
kiekvienas mokyojas 7,4 dienos tobulino kvalifikacij q. 2021 metais 1 mokyojas staZavosi
projekte o'Tgsk", dar 4 mokytojai studijavo pagal Vaikystes pedagogikos ir Pradinio ugdymo
pedagogikos modulius (1,5 metai)

Daug demesio skina mokyklos bendruomenei stiprinti. Organizuoti 3 bendri mokyklos
bendruomends renginiai. Stiprinant ry5i su mokiniq tevais sustiprintas bendradarbiavimas su
Lietuvos kurdiqjq draugija, Vilniaus kurdiqiq reabilitacijos centru, atnaujinta bendradarbiavimo
sutartis su tevus atstovaujandia organizacija "Pagava". Stiprinant mokiniq asmeninf tobulejimq
nuolat bendradarbiaujama su Lietuvos kurdiqfq sporto komitetu, Lietuvos kurdiqfq jaunimo
asociacij a, skatinama mokiniq sportine, ktirybine, pilieti5kum4 skatinanti veikla.

2021 metais daugiau demesio buvo skirta Centro darbuotojq gestq kalbos mokejimo
kompetencijoms tobulinti. Pravestos 3 temines paskaitos mokyojams apie gestq kalb4,
organizuoti grupiniai ir individualfls gestq kalbos mokymai. Tik 13 proc. darbuotojq i5 planuotq
40 proc. aktyviai dalyvavo mokymuose ir tobulino gestq ka1b4.

Atlikta ir spaudoje pristatyta 2006-2020 metq dvikalbio ugdymo organizavimo analize.
Analize parode, kad dvikalbis ugdymas Salyje vis dar nera tinkamai igyvendinamas. Viena i5
prieZasdiq - skaitmeniniq mokymo priemoniq gestq kalba stoka.

Per 2021metus parengtos 2 elektroninio formato specialiosios mokymo priemonds:
1. S. Koroliove, R. Sauleniene ,,Nuo menulio iki Zemes" priemone skirta prie5mokyklinio

amZiaus mokiniq, turindiq klausos sutrikimq, ugdymui (parengta priemone su tekstais ir
uZduotimis, rekomendacijomis mokytojui, baziniai tekstai i5versti i lietuviq gestq kalbE).

2. M. Po5itte-Zebeliene, N. Pivoriend ,,Gestq kalba ir a5" priemone skirta 7-8 klasiq
mokiniams. turintiems klausos sutriki i tekstai ir uZduotys lietuviu kalba



Bendradarbiaujant su KTU ,,Lietuviq gestq kalbos gramatikos vadovelis" perkonvertuotas
(iS flash i ppt format4), atnaujintas vadovelio dizainas. Bendradarbiaujant su

www.montessorikorteles.lt pradeta korteliq rinkinio ,,100 pirmqjq gestukq" leidyba.
Centro pedagoginiai darbuotojai, mokiniai dalyvavo tarptautiniq ERASMUS+ projektq

,,deAf DigitAl PlaTform" ir,,Cerebral Cochlear Implants" veiklose. [vyko 2 nuotoliniai partneriq
susitikimai. Kartu su partneriais parengta ir pateikta ERASMUS+ projekto ,,Teaching National
Language" paraiSka, tadiau projektas finansavimo negavo. Parai5ka bus teikiama pakartotinai
2022 m.2020-2021 m. m. dalyvauta eTwining projekte ,,Together we are Europe!" (7 klases

mokiniai). Centro darbuotojai dalyvavo tarptautinio kurdiqjq ugdytojq tinklo HIPEN susitikime
Ispanijos Karalysteje, Sevilijoje. ULmegztas bendradarbiavimas ateities projektams rengti ir
igyvendinti. Sutarta del sekandio HIPEN tinklo nariq susitikimo Lietuvoje,2022 m. geguZg.

Pateikta parai5ka Erazmusf akreditacijai gauti jaunimo srityje. J4 gavus numatoma kartu su

uZsienio partneriais vykdyi tarptautinius kurdiqjq jaunimo mainus. Su uZsienio partneriais sutarta
del naujo Erasmust mokytojq mobilumo plojekto rengimo 2022 metr4kvietimui.

Daug demesio skirta mokiniq tyrinejimo kompetencijoms pletoti. fvykdyta per 100 ivairiq
ugdomqjq veiklq, i5vykq, ekskursijq. Kas mdnesi vykdomos pamokos netradicinese erdv6se.
Vykdl.tos 3 integruotos dalykq programos, pravestos 52 integruotos pamokos.

2021 metais daugiau demesio skirta socialinei ir prevencinei veiklai. Pradetas prevenciniq
programq (Zippio draugaioo, ,,Obuolio draugai', ,,fveikime kartu") ikimokykliniame,
priesmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme vykdymas. fgyvendinamos Lions Quest
programa ,,Paauglystes kryZkeles" (pagrindines ir vidurines mokyklos mokiniams) ir programa
"Gyvenimo f gudZiq ugdymas" (pradines, pagrindines, vidurines mokyklos mokiniams).

fgyvendinant Centro 2021metqveiklos plan4 nemaiai demesio buvo skiriama informacijos
sklaidai apie Centr4 ir jo vykdomas veiklas. Buvo nuolat atnaujinama informacija Centro
tinklapyje www.deafcenter.lt, naujienos viesintos menra5tyje,,Akiratis", Svietimo naujienos.

|gyvendinant itraukties Svietime principus visus metus aktyviai buvo vykdoma Sviediamoji
veikla Salies bendrojo ugdymo mokyklose. Pravesti 33 uZsiemimai mokiniams pristatant gesfil
kalb4, kurdiqjq kult[rq. Kartu su partneriais (Tevq bendrija ,,PAGAVA") buvo dalinamasi
patirtimi su Salies mokytojais, Svietimo pagalbos specialistais apie kurdiqjq ugdymg ypatumus
(kartu organizuoti 8 nuotoliniai ir kontaktiniai mokymai).

Centras kartu su Svietimo, mokslo ir sporto ministerija parenge Rekomendacijas del
ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems klausos sutrikim4 (patvirtintos Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjfldio 30 d isakymu Nr. V-1564).
Centras taip pat aktyviai dalyvavo Pasirengimo lgyvendinti Svietimo istatymo Nr. I-1489 5,14,
21,29, 30, 34 ir 36 straipsniq pakeitimo ir istatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021-
2024 me\ veiksmq plano rengime, prisieme atsakomybg uZ dalies priemoniq igyvendinim4, jas

isira5e i Centro 2022-2024 metq strategini p1an4.

II SKYRIUS
METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

nlal elus veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Sicktini rcztlltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdl.tos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Tobulinti
mokiniq
individualios
paZangos matavimo
procesus

Pagerejg mokiniq
pasiekimai ir
paLanga.

1. 5-8, I-IV gimnazijos
klasiq visiems
mokiniams, kuriems
reikia, suteikta
mokymosi paealba

l. Uiduotis jvykdyta.
Visiems 35 5-8, I-IV
klasiq mokiniams
(tiek mokiniq buvo
2021 m. mokykloje)
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2. 100
stebejo,
fiksavo

taikant trumpalaikiq
konsultacijq form4 $er
metus).

proc. mokytojq
analizavo ir

mokiniq
paiangq.asmerun9

(2020 metais 53

proc.) (per metus).

3. 50 proc. 5-8, I-IV
gimnazijos klasiq
mokiniq bendras visq
mokomqjq dalykq
mokymosi pasiekimq
vidurkis 20201021 m.
m. padidejo palyginus
su 20191020 m. m.
(III ketv.).

buvo teikiama
mokymosi pagalba
trumpalaikiq
konsultacijq forma.

2. Uiduotis jvykdyta.
100 proc. mokytojq
nuolat stebi ir fiksuoja
mokiniq asmening
paLang4.

3. Uiduotis jvykdyta.
Visq 5-8, I- ry
gimnazijos klasiq
mokiniq bendras
mokymosi pasiekimq
vidurkis padidejo 0,1

dalimi (iki 7,4 )
lyginant su 2019-
2020 m. m. (buvo
7,3).

1.2. LKNUC veiklos
kokybes vertinim4
pagristi ,,IQES
online'o sistemos
taikymu ir jos
pagrindu apklausti
skirtingas tikslines
grupes.

I5siai5kintos Centro
veiklos stiprybes ir
silpnybes.

Padidinta tevq
(globejq, mpintojq)
itrauktis,
uztikrintas
griZtamasis ry5ys

ISplestas Centro
veiklos vertinimo
instrumentas

1. |vykdytos ne maZiau
kaip 4 tiksliniq grupiq
(mokytojq. tevq.
mokiniq) apklausos
IQES online (I ketv., IV
ketv.).

2. Ne maZiau kaip 50
proc. mokiniq tevq
(globejtl, rupintojq)
uZpilde apklausos
anket4 IQES online
sistemoje.

3. Sutarta del priemoniq
Centro veiklai tobulinti
ir jos igyvendintos (I -
IV ketv.).

1. [Jiduotis ivykdyta.
Per 2021 metus

ivykdytos 4 mokytojq,
tdvq, mokiniq
apklausos IQES
online.

2. Uiduotis lvykdyta ir
viriyti rezultatai. 82,4
proc. tevq (globejq,
rupintojq) uZpilde
apklausos anket4
IQES online sistemoje.

3. Uiduoti,s lvykdyta.
Aptarti apklausq
rezultatai ir sutarta del
priemoniq Centro
veiklai tobulinti ir jos
pradetos igyvendinti.
Akcentuotas
nepakankamas tevq
(globejq, r[pintojq)
isitraukimas i vaiko
asmenybes ugdym(si)
ir Centro veiklas.
Sutarta, kad bus
aktyviau bendraujama
su mokiniq tevais
(globej ais, r[pintojais)
aptariant mokiniu



palangq, asmenybes
ugdymosi aspektus.
Organizuojami bendri
renginiai, stiprinamas
bendradarbiavimas ir
bendravimas klases
lygiu, mokyklos lygiu.

1.3. Pletoti mobilios
komandos
konsultacing pagalb4
kurtiesiems,
kochleariniq
implantq
naudotojams,
neprigirdintiesiems,
ugdomiems

itraukiuoju b[du, jq
tdvams, mokytojams
Svietimo pagalbos
specialistams.

Mokyklose, kuriose
ugdomi kurtieji,
neprigirdintieji,
kochleariniq
impantq
naudotojai, suteikta
Svietimo pagalba ,

l. Konsultuota ne

ma1iau kaip 15

mokyklq mokyojai,
Svietimo pagalbos

specialistai, mokiniq
tevai (per metus).

2. Suorganizuotas ne
maiiau kaip 1

seminaras, kuriame
kompetencijas tobulino
ne maiiau kaip 50
mokyojq, Svietimo
pagalbos specialistq (IV
ketv.).

3. Centras akredituota
institucija, vykdanti
mokytojq ir Svietimo
pagalb4 teikiandiq

kompetencijq pletr4 (IV
ketv.)

1. Uiduotis jvykdyta ir
viriyti rezultatai.
Konsultuota 17

mokyklq mokyojai,
Svietimo pagalbos

specialistai. mokinirl
tevai (iS Vilniaus,
PanevdZio, Kauno
miestq, Tel5iq, Utenos,
VilkaviSkio,
RadviliSkio,
Ukmerges.
KaiSiadoriLl. MaZeikitl,
BirZq rajonq Visagino,
savivaldybiq.)

2. Uiduotis jvykdyta ir
viriyti rezultatai.

{vykdyti 3 nuotoliniai
mokymai (po 4 ak.
val.)
ikimokyklinio

Salies
ir

bendrojo ugdymo
mokyklq mokytojams,
Svietimo pagalbos
specialistams.
Mokymuose dalyvavo
93 dalyviai.

3. Uiduotis lvykdyta ii
dalies. Nacionalinei
Svietimo agenhirai
2021 m.lapkridio 9 d.
pateiktas pra5ymas
atlikti i5orini Centro
vertinim4 akreditacijai

igyti. Nacionaline
Svietimo agentfir4
vertinim4 suplanavo
atlikti 2022 mefi4 lY
ketv.

1.4. Pasirengti
vykdyti profesinio
mokymo programq
modulius

Sudarytos s4lygos
mokytis pagal
profesinio mokymo
prosramu modulius

l. Gautos licencijos 2
profesinio mokymo
programoms
igyvendinti LKNUC CI

l. UZduotis ivykdyta.
Gauta licencija
vykdyti profesini
mokyma pasal 2
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ketv).

2. Patvirtinti skyriaus,

igyvendinandio
profesinio mokymo
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 mailiau kaip 5

mokiniai mokosi pagal
bent. 1-os profesinio
mokymo programos
moduli GII-IV ketv.)

profesinio mokymo
programas (BaldZiaus
moduline profesinio
mokymo programa
(valstybinis kodas
P320722204),
Keramiko moduline
profesinio mokymo
programa (valstybinis
kodas P42021401) lil-
ry klasiq gimnazijos
mokiniams.

2. UZduotis lvykdyta.
Papildyti Bendrojo
ugdymo skyriaus
nuostatai itraukiant
profesinio mokymo
funkcijas.

3. UZduotis lvykdyta.
Parengti ir patvirtinti
Bendrojo ugdymo
skyriaus,

igyvendinandio
profesinio mokymo
programas, vedejo ir
profesijos mokytojq
pareigybiq apra5ai.

4. Uiduotis
neivykdyta.
Svietimo, mokslo ir
sporto ministerija
neskyre kvotq 2021-
2022 mokslo metams
ir priemimas i
programas nebuvo
wkdomas.

1.5. Tobulinti Centro
personalo lietuviq
gestq kalbos

fg0dZius

Sudaryti s4lygas
Centro
darbuotojams
mokytis gestq
kalbos ir tobulinti
jos mokejim4

1. Ne ma};ia:u kaip 40
proc. Centro
pedagoginiq darbuotojq
dalyvaus gestq kalbos
mokymuose
(individualiuose arba
grupiniuose) (per
metus).

l. UZduotis ivykdyta ii
dalies.
Tik 13% pedagoginiq
darbuotojq dalyvavo
gestq kalbos
mokymuose
(individualiai ir
grupese). Kartu su jais
mokesi 2 vaikai,
besimokantys
bendrojo ugdymo
mokyklose, 3 tevai,
auginantys klausos
sutrikimu turindius
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2. Ne maZiau kaip 20
proc.
aptamaujandio
personalo
gestq
mokymuose
metus).

Centro

dalyvaus
kalbos

(per

vaikus, 2 gestq kalbos
vertejai.

2. Uiduotis
nejvykdyta.
Nuolatiniuose
mokymuose
aptarnaujantis
personalas
nedalyvavo.

2.Uttduo vyl{dytos ar lv los iS dalies dёi numa"tll riziku(iei tok buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.
1.4. Pasirengti vykdyi profesinio mokynio
programq modulius: nuo 2021m. rugsejo I
d. ne maZiau kaip 5 mokiniai mokosi pagal
bent l-os profesinio mokymo programos
moduli GII-N ketv.)

Centras gavo licencijE vykdyti profesini mokym4
2021 m. kovo 18 d. (isakymo Nr. V-418,
licencijos Nr. 005042), tadiau LR Vyriausybes
nutarimas ,,Del 2021 metais priimamq i
profesinio mokymo istaigas mokiniq
preliminaraus skaidiaus patvirtinimo" priimtas
dar 2021 m. sausio 27 d., (lr[r. 54), o Svietimo,
mokslo ir sporto ministerija 2021 m. kovo 23 d.

isakymu Nr. V-438 patvirtino 2021 m. priimamq

i profesinio mokymo istaigas mokiniq bendr4
vietu skaidiu neitraukiant Centro.

2.2.
1.5. Tobulinti Centro personalo lietuviq
gestq kalbos igrrdZius: ne maZiau kaip 40
proc. Centro pedagoginiq darbuotojq
dalyvaus gestq kalbos mokymuose

Nors buvo sudarytos s4lygos pedagoginiams
darbuotojams mokytis gestq kalbos isteigus
gestq kalbos metodininkq etatus ir idarbinus
kvalifikuotus specialistus, tadiau tik 13%
mokytojq tobulino gestq kalbos . igtdZius
(individualiai ir grupese). Del specialistq stokos
mokyojai, ypad surdopedagogai, turi didelius
darbo kr[vius, del to nerado galimybes skirti
laiko sistemingam gestu kalbos mokymuisi.

1.5. Tobulinti Centro personalo lietuviq
gestq kalbos ig[dZius: ne maZiau kaip 20
proc. Centro aptamaujandio personalo
dalyvaus gestq kalbos mokymuose (per
metus).

Nuolatiniuose mokymuose aptarnaujantis
personalas nedalyvavo del motyvacijos stokos.
Planuojama ateityje C kategorijos darbuotojams
gestq kalbos mokymq lankym4 ltraukti i metines
veiklos uZduotis.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta sta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. [traukiojo ugdymo Salyje
skatinimas ir fgyvendinimas.

Centras aktyviai dalyvavo Pasirengimo igyvendinti
Svietimo istatymo Nr. I-1489 5, 14,21,29,30, 34 ir 36
straipsniq pakeitimo ir istatymo papildymo 45' straipsniu
nuostatas 2021-2024 metq veiksmq plano rengime,
prisieme atsakomybg uZ dalies priemoniq igyvendinim4, jas
isira5e i Centro 2022-2024 metu strateeini plana.

3.2. 2022-2024 metq strateginio
plano rengimas.

Parengtas ir patvirtintas 2022-2024 mefiq strateginis planas,
kuriame numatytos pagrindines Centro veiklos kryptys 3
metq laikotarpiu, priemones ir numatomi rezultatai.
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Siektini rezultatar

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
GEBEЛMv ATLIKTIPAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMmLS

5。 GebttimЧ atlikti pareigybOs aprawme nustatytas funkcttas Vertinimas
OildOma,aptariant ataska童 つ

IV SKYRIUS            '
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

uiduotis

V SKYRIUS
KITu METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8。 KitЧ InetЧ uttduotys
(nuStatOmOs ne maZiau kaip 3[ne daugiau kaip 5 uZduotys)

Verlinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai:
4 - labai eerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant
funkciias

1□   2□    3■    4□

5.2. I5tekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniq)
paskirstvmas

1回   2□    3□   4■

5.3. Lvdervstes ir vadovavimo efektyvumas 1□   2□    3□   4■

5.4. Zinit4, gebejimq ir igudZiq panaudojimas,
atliekant funkciias ir siekiant rezultatu

1□   2□    3■   4□

5. 5. Bendras ivertinimas (pazymimas vidurkis) 1□   2□    3■   4□

6. rezul kdant ivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1 . UZduotys lvykdytos ir viriijo kai kuriuos sutaftus verlinimo rodiklius Labai gera ■

5.2.ULdtotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera □

5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama □

5.4. UZduotys neir,ykdyos pagal sutaftus veftinimo rodiklius Nepatenkinama □

6.1。 St s planavimas

6.2. Komandos formavimo
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UZduotys Siektini rczultatai Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos)

8.1. Centro veiklos tobulinimq
gristi duomenq analize ir
!sivertinimu

l. Pageres mokiniq mokymosi
pasiekimai.

2. Nustatyti stiprieji ir silpnieji
veiklos aspektai.

kaip 25 proc.
klasiq mokiniq,
Nacionaliniame

patikrinime, pasieke
mokymosi lygi.

pasiekimq
pagrindini

2. 100 proc. mokiniq, baigusiq
pagrindinio ugdymo progrirm4,

igij o pagrindini i3silavinimq.
3. Tris ir daugiau valstybiniq
egzaminq i5laike ne maiialu
kaip 30 proc. mokiniq.
4. Nacionalinei Svietimo
agentrirai pateikta Centro 2022
m. isivertinimo ir paZangos

ataskaita.
5. Atliktos 3 Centro
bendruomends apklausos
aktualiems veiklos aspektams
vertinti.
6. Parengtas priemoniq planas
2023 metais silpniesiems
veiklos aspektams tobulinti.

1. Ne maliau
visq 4, 6 ir 8

dalyvavusiq
mokiniq

8.2. Puoseleti emoci5kai
saugi4, mokymuisi palanki4
ugdymosi aplink4

1. UZtikrinti ugdymo turinio
kait4 ir fvairovg taikant
aktyvius ugdymo metodus.
2. Sukurta motyvuojanti
edukacine aplinka

1. Kiekvienam mokiniui
sudarytas ir igyvendintas
individualus ugdymo planas.
2. Visiems mokiniams,
kuriems rekomendavo Centro
vaiko geroves komisija,
suteikta mok;rmosi pagalba
taikant trumpalaikiq ir
il galaikiq konsultacij q form4.
3. 90 proc. mokytojq ugdymo
procese naudoja inovatyvias
skaitmenines technines ir
programines priemones.
4. 100 proc. mokytojq per
metus ne maliau kaip 2
pamokas vedd ne mokyklos ar
klases erdvese.
5. fgywendinti ne maZiau kaip
2 miesto, Salies ar tarptautiniai
proiektai.

8.3. Pletoti metodinds,
informacinds, konsultacines,
kvalifikacijos tobulinimo
pagalbos teikim4 mokykloms,
ugdandioms itraukiuoju budu
kurdiuosius, kochleariniq

Padeti Salies mokykloms
uZtikrinti kokybi5k4 mokiniq,
turindiq klausos sutrikimq,
ugdym4.

l. Organizuota 20 mokymq /
paskaitq i edukaciniq renginiq
Salies mokytojams, Svietimo
pagalbos specialistams ir
tdvams (globejams,



implantq naudotojus,
neprigirdindiuosius.

rfipintojams).
2. Suteikta
konsultacines

10 mobiliq
komandos

konsultacij q Salies mokyklose.
3. Karlu su Nacionaline
Svietimo agentDra parengtos

rekomendacijos del atnaujintq
bendrojo ugdymo programrl
pritaikymo ugdant kurdiuosius
ir neprigirdindiuosius.
4. Centro tinklalapyje

sukufta
skiltis ir talpinama
informacija apie mokymo
priemones, skirtas klausos
lavinimui ir kalbos ugdymui.

8.4. Tobulinti Centro
personalo lietuviq gestq kalbos

igudZius.

Centro darbuotojai geriau
mokes gestq kalb4

1. Ne maZiau kaip 15 proc.
Centro pedagoginiq
darbuotojq dalyvaus gestq
kalbos mokymuose
(individualiuose arba
grupiniuose) (per metus).

2. Ne maLiau kaip 40 proc.
Centro aptarnaujandio
personalo dalyvaus gestq
kalbos mokymuose (per
metus).

8.5. Didinti vie5qiq pirkimq
skaidrum4 ir efektyvum4

1. UZtikrinama, kad per
Centring perkandiqj4
orgarizacijq (CPO LT)
vykdomi privalomi vykdyi
vie5ieji pirkimai.
2. Per CPO LT vykdomi ir
vie5ieji pirkimai, kurie nera
privalomi vykdyti per CPO
LT.
3. Paskelbta visa privaloma
vie5inti informacija apie

ivykdytus viesuosius pirkimus.
4. Centras Vie5qiq pirkimq
tamybos skelbiamoje pirkimq
vykdl.tojq Svieslenteje
vertinamas ..gerai".

1. fvykdl.ta 100 proc.

2. fvykdyta 20 proc. daugiau,
negu per 202I m.

[vykdyta 100 proc.

[vykdyta 100 proc.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali bEti neivykdytos (aptinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

9,1. ar kitos nenumatytos aplinkybes.
9.2. Zenklls finansavimo sumaZinimas arba skirtas nepakankamas finansavimas.
9.3. N bei ekonomine situaciia Sal
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VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: metq veiklos uZduotys ivykdytos, rezultatai pasiekti,

i5skynrs punkt4 1.4., kuris neivykdytas, del pateisinamq prieZasdiq ir punkt4 1.5, kuris ivykdytas i5

dalies del dideliq pedagogq darbo kr[viq bei laiko stokos ir personalo motyvacijos stokos.

Numatyta, kaip ateityje 5i uZduotis bus ivykdyta. Trijq ivykdl'tq metq veiklq rezultatai vir5yti,

ivykdytos dvi neplanuotos veiklos. [vykdytos metines veiklos uZduotys ir pasiekti rczrlJtatai
vertinami,,labai gerai".

&雄毎 ;lt&,*,-A4 -Li
(data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos !staigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siElymai: labai gerai. Direktorius i5 esmes ilrykde uZduotis

pagal sutartus vertinimo rezultatus, atliko neplanuotq, bet Centro rezultatams reikSmingg veiklq,
gebejimai atlikti pareigybes apraSyme nustatl.tas funkcijas vertinami gerai ir labai gerai. Siiiloma

skirti pastoviosios dalies 30 proc. kintam4j4 dal!.

Svietimo, mokslo ir sporto viceministras
(valstybinesSvietimolstaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo !staigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas -

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

Ramunas SkaudZius
(vardas ir pavarde) (data)

labai gerai.

(vardas ir pavarde) (data)


