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        PRITARTA 
        Telšių rajono vaikų su negale centro 
        tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d protokolu Nr.8 
 
 
        PATVIRTINTA 
        Telšių rajono vaikų su negale centro 
        direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. 

Įsakymu Nr. V-100 
    

 
TELŠIŲ RAJONO VAIKŲ SU NEGALE CENTRO 2013 - 2014 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PROGRAMA 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 Telšių rajono vaikų su negale centro veiklos programa 2013-2014 m. m. (toliau programa), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo 

būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 
 

1. Organizacinė struktūra 
 2013-2014 m.m metų organizacinis darbas 

EIL. 
NR. 

VEIKLOS TURINYS/FUNKCIJOS DATA VYKDO ATSAKINGAS 

1. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą Nuolat Personalas Direktorė Stasė Giedrienė 
2. Administracijos ir Centro darbuotojų priežiūra Visus metus Personalas Direktorė Stasė Giedrienė 
3. Bendravimas su socialine aplinka Visus metus Daiva Bagužienė Direktorė Stasė Giedrienė 

4. Klasių, grupių, kitų patalpų paruošimas mokslo 
metams 

2014 - 08 Laima Alūzienė, pedagogai, 
medicininis pers. 

Direktorė Stasė Giedrienė  

5. Saugios aplinkos užtikrinimo darbai (pastate ir 
teritorijoje) 

Visus metus Laima Alūzienė Direktorė Stasė Giedrienė 
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6. Organizuoti ugdomąją veiklą Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

7.  Pedagogų darbo planavimas, pedagoginės 
dokumentacijos tvarkymas , metodinės pagalbos 
teikimas Centro specialistams. 

Visus metus Mokytojai Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

8.  Centro bendruomenės švenčių, tradicinių, kultūrinių 
renginių, popiečių ir kt. organizavimas ir 
dalyvavimas juose 

Visus metus Mokytojai Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

9.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. Visus metus Mokytojai Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

10. Mokytojų atestacija  Mokytojų atestacinė komisija Direktorė S. Giedrienė 
10. Centro metinio veiklos plano sudarymas 2014-08-09 Darbo grupė Pavaduotoja ugdymo 

reikalams Daiva Bagužienė 
11. Ugdymo plano sudarymas 2014-08-30 Darbo grupė Pavaduotoja ugdymo 

reikalams Daiva Bagužienė 
12. 2014/2015  m. m. bylų nomenklatūros sudarymas, 

patvirtinimas 
2014-09 Rovena Ribinskienė Direktorė Stasė Giedrienė 

13. Dokumentų patikrinimas, pristatymas į archyvą. 2015- 06 Rovena Ribinskienė Direktorė Stasė Giedrienė 
14. Medicininių procedūrų, planų sudarymas ir 

tvirtinimas 
Visus metus V. Riškienė, medicininis 

personalas 
Direktorė Stasė Giedrienė 

15. Tarifikacijos sudarymas 2014-09-01 
2015-01-01 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 
Pavaduotoja ūkio reikalams 
Laima Alūzienė 
Socialinė darbuotoja Donata 
Butikytė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

16. Darbo grafikų ir laiko apskaitos žiniaraščių pildymas Kiekvieną mėn. 
 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Pavaduotoja ūkio reikalams 
Laima Alūzienė 
Socialinė darbuotoja Donata 
Butikytė 

Direktorė Stasė Giedrienė 



 3

17. Pamokų ir mokomosios veiklos tvarkaraščių 
sudarymas 

2014- 09-02 
2014  - 01 

Mokytojai Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

18. Papildomo ugdymo grafiko sudarymas 2014 - 09 Neformaliojo ugdymo 
būrelių vadovai 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 

19. Atostogų grafikų sudarymas ir priežiūra 2014 – 12-01 Rovena Ribinskienė Direktorė Stasė Giedrienė 
20. Neformaliojo ugdymo programų sudarymas 2014-09-16 Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai 
Direktorė Stasė Giedrienė 

21. Centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymas Visus metus Veiklos kokybės įsivertinimo 
koordinacinė grupė 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

22. Mokinių duomenų bazės sutvarkymas. Krepšelio 
ataskaita 

Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

24. Statistinių lentelių sudarymas Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 
Pavaduotoja ūkio reikalams 
Laima Alūzienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

25.  Pedagoginio personalo sąrašų sudarymas.  Pedagogų 
duomenų bazės tvarkymas. 

Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

26. Ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų,  sąrašų 
parengimas ir suderinimas su PPT 

Rugsėjis Logopedės Jolanta 
Mockevičienė 
Marija Spudienė 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

27.  Specialiųjų poreikių ugdytinių sąrašų parengimas ir 
suderinimas su PPT 

Rugsėjis 
Sausis 

Specialiosios pedagogės 
Reda Stulpinienė, Albina 
Žilinskienė 
Mokytoja Lina Gerinksonaitė 
Klumbienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

28. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 
parengimas (atnaujinimas) 

Visus metus Administracija Direktorė Stasė Giedrienė 

29. Klasių, grupių ir įstaigos stendų priežiūra Visus metus Klasių/grupių mokytojai 
Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva gužienė 
Stendų priežiūros grupė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

30. Mokyklinės dokumentacijos užsakymas. Mokymo Visus metus Socialinė pedagogė Ina Direktorė Stasė Giedrienė 
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priemonių, spaudinių įsigijimas, metodinės literatūros 
įsigijimas, spec. didaktinių priemonių gaminimas, 
kaupimas ir apskaita 

Rudnikienė 
Mokytojai 
Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 

31. Dienos rėžimo vykdymo kontrolė Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Daiva Bagužienė 
Pavaduotoja ūkio reikalams 
Laima Alūzienė 
Socialinė darbuotoja Donata 
Butikytė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

32. Centro tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas Visus metus Mokytojai 
Pagalbos specialistai 
Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

33. Vadovavimas Vaiko gerovės komisijai, reikiamos 
dokumentacijos tvarkymas 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos 
nariai 
Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

34. Studentų praktikos atlikimo priežiūra, koordinavimas Visus metus Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

35.  Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas Nuolat Technikinis personalas 
Pavaduotoja ūkio reikalams 
Laima Alūzienė 

Direktorė Stasė Giedrienė 

 
 

2. Duomenys apie Centrą 
 

 Direktorė – Stasė Giedrienė 
 Pavaduotoja ugdymo reikalams Daiva Bagužienė 
 Pavaduotoja ūkio reikalams – Laima Alūzienė 
 Pavaduotoja socialiniam darbui – Aušra Vanagaitė 
 Sekretorė - Rovena Ribinskienė 
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 Bendrosios praktikos slaugytoja – Aušra Vanagaitė 
 Gydytoja – Vitalija Riškienė 
   
 
 Kvalifikacinės kategorijos:  
 Mokytojai – 5 
 Vyr. mokytojai - 25 
  
 Centre veikia 12 grupių: 
 5 jungtinės specialiosios lavinamosios klasės, 2 socialinių įgūdžių ugdymo klasės, 4 ikimokyklinės grupės, 1 priešmokyklinė grupė. 
 
 Ugdytinių skaičius: 

1. Mokyklinio amžiaus – 43 
2. Priešmokyklinio amžiaus – 13 
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius – 32 
4. Dienos socialinės globos skyrius - 14 

 
 Pasiskirstymas 
 

Ikimokyklinės 
grupės 

Priešmokyklinė 
grupė 

1 – 4 klasės 5 – 10 klasės 2 socialinių įgūdžių 
ugdymo klasė 

Soc skyrius 

Mergai
tės 

Berniukai Mergaitės Berniuk
ai 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

13 19 2 9 2 8 8 10 5 10 7 9 
 

 
Darbuotojų skaičius ir išsilavinimas 

2014 – 2015 m. m. 
 

Pareigos Iš viso  Išsilavinimas Mokosi 
neakivaizdžia

i 

Pastabos 
Aukštasis Aukštesnysis Spec. 

vidurinis 
Kita 
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Direktorius 1 1 - - - -  
Pavaduotojas ugdymo 
reikalams 

1 1 - - - - Magistras 

Pavaduotojas ūkio 
reikalams 

1 1 - - - -  

Sekretorius 1 - - - 1 -  
Mokytojai 7 7 - -  - 4  magistras 
Muzikos mokytoja 1 1 - - -   
Meninio ugdymo mokytoja 1   1   0,5 etato 
Judesio korekcijos 
mokytoja 

2 2 - - - 1  

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogas 

1 1 - - - - 0,6 etato + 0,4 etato auklėtoja 

Logopedai 2 2 - - - - 1,5 etato 
Specialusis pedagogas 2 2 - - - - 1 Magistras 
Specialusis pedagogas 
(tiflopedagogas) 

1 1 - - - - 0,5 etato 

Klasių auklėtojai 7 6  
 

1    

Ikimokyklinių grupių 
auklėtojai 

11 6  5   9,9 etato 

Socialinis pedagogas 1 1     0,5 etato + lavinamosios klasės 
auklėtoja 

Socialinis darbuotojas 1 1     0,75 etato 
 
 

 
 

Įgyvendinant 2014-2015 m. m. veiklos programą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus 
atitinkančioje mokymosi aplinkoje. Stengtasi gerinti ugdymo paslaugų kokybę atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualias galias, lanksčiai taikant pradinio 
ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į vaiko amžių ir galimybes, ugdymo 
turinį. 
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Centre veikė 12 grupių: 7 jungtinės specialiosios lavinamosios klasės. 
Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 
 
Tikslas: užtikrinti kokybišką ir efektyvų, į specialiųjų poreikių turinčio vaiko sėkmę orientuotą, ugdymą. 
 
Gana sėkmingai įgyvendintas pirmasis uždavinys: tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją dirbant su vaikais turinčiais elgesio ir emocijų 

sutrikimų.  
Įgyvendinant tikslą buvo suorganizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Elgesio strategijų, ugdymo metodų, aplinkos pritaikymo ir pagalbos 

būdų teikimo mokiniams su elgesio ir /ar emocijų sutrikimais galimybės“. Pedagogai patobulino mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją. 
Antras uždavinys: kurti mokyklos aplinką, kuri būtų pagrįsta bendruomenės bendravimu ir bendradarbiavimu. 
Įgyvendinant šį uždavinį buvo suorganizuotas seminaras tema „Įtampa ir stresinės situacijos. Jų prevencija ir valdymas. Patobulino efektyvios 

komunikavimo technologijos kompetenciją. Seminaro metu išanalizuoti gyvenimo atsparumą sąlygojantys veiksniai, įvardinti galimi pagalbos teikimo 
modeliai konkrečiose situacijose. Pedagogai mokymo naudą galėjo pajusti per asmeninę patirtį.  

 Paruošta stendinė medžiaga apie įstaigoje vykdomą ugdomąją veiklą.  Išleisti du informaciniai laikraštukai „Vilties žiburėlis“. 
Įgyvendinant trečią uždavinį mokytojų kūrybiškumo ugdymas   suorganizuotos šventinės popietės įtraukiant į veiklą tėvus (globėjus). 
Aktyvus vyko pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Visos įstaigos bendruomenės pravesti renginiai: mokslo metų pradžios šventė, 

rudenėlio šventė „Dėdė derlius atkeliavo“, parodėlė „Rudens atspindžiai popieriaus lape“, tarptautiniai neįgaliųjų dienai skirtas renginys „Talentų šau“, 
žiemos šventė, užgavėnės „Oi tas blynų gardumas“ , Telšių vaikų su negale centro 20-ies metų jubiliejaus paminėjimas, Kaziuko mugė „Šok dainuok, pirk 
pardeuok“ 

Trečias uždavinys kvalifikacijos tobulinimas. 
  

 Kvalifikaciją 
tobulinusių pedagogų 
skaičius 

Pedagogų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius 
5 ir daugiau 
dienų 

3-4 dienos 1-2 dienos Nedalyvavo  

Pedagogai  30 9 14 7 1 
 

 
Ketvirtas uždavinys: tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 
Įgyvendinant šį uždavinį buvo stebimos atviros švietimo pagalbos specialistų veiklos.  
Centro vaiko gerovės komisija analizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pritaikytas programas bei individualizuotas programas. Analizavo 

vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatė švietimo pagalbos priemonių prioritetus, teikimo formą. 
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Keturmetė įstaigos analizė 
 

SSGG ANALIZĖ 
1. ETOSAS 

Eil. 
Nr.   

Stiprybės Eil. 
Nr. 

Silpnybės 

1. Tapatumo ir pasididžiavimo centru jausmas 1. Centro vieta bendruomenėje 
 Galimybės  Grėsmės 
1. Centro ryšiai 1. Centro saugumas 

2. VALDYMO KOKYBĖ 
 Stiprybės  Silpnybės 
1. Planingas ir organizuotas valdymas. Susiformavusių darbo 

grupių veikla. 
1. Specialistų trūkumas trukdo efektyviai vykdyti komandinį darbą ir 

individualizuoti ugdomąją veiklą. 
 Galimybės  Grėsmės 
1. Komandų ir darbo grupių naujovių diegimas Centre. Komandų ir 

darbo grupių papildymas naujais specialistais. 
1. Planų ir idėjų neįgyvendinimas. Nesistemingas valdymas. 

3. UGDYMO TURINYS 
 Stiprybės  Silpnybės 
1. Ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas. 1. Mokymosi poreikių ir kliūčių vertinimo sistemingumas ir tikslumas. 

Specialistų trūkumas. 
 Galimybės  Grėsmės 
1. Sistemingas ir kokybiškas mokymosi poreikių ir kliūčių 

vertinimas. 
1. Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių netenkinimas, neigiamas tėvų 

požiūris į ugdymo procesą. 
4. UGDYTINIŲ PASIEKIMAI 

 Stiprybės  Silpnybės 
1. Sukurta nuosekli vertinimo sistema. 1. Pasiekimų vertinimo ir priemonių apjungimas. Gautų žinių praktinis 

taikymas. 
 Galimybės  Grėsmės 
1. Bendroji pasiekimų vertinimo kokybė, kokybiškai pritaikant 

žinias. 
1. IUP įgyvendinimo neefektyvumas. 

 
Veiklos kokybės įsivertinimo duomenys: 
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Sritis: Pagalba mokiniui (4.) 
Tema:Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba (4.2) 
Veiklos rodiklis: Socialinė pagalba (4.2.3.) 

 
Rezultatai: 

80,7 % pedagogų nurodė, kad dažniausiai savo darbe susiduria su socialinių įgūdžių stygiaus problemomis.  62 %  pedagogų susiduria su vaikų 
nepriežiūra. 50 % pedagogų susiduria su bendravimo problemomis, pedagogiškai apleistais vaikais. 

Didžioji dalis pedagogų pabrėžė, kad jiems teko spręsti visas nurodytas problemas. 
Daugiau kaip pusė pedagogų nurodė, kad vaikų su negale centre problemas susijusias su socialine pagalba sprendžia patys pedagogai, socialinis 

pedagogas, socialinis darbuotojas. 46 %  pabrėžė, kad socialinių problemų sprendime dalyvauja vaiko gerovės komisija. 
46,1 % pedagogų nurodė, kad jie dažnai gauna patarimų ir pasiūlymų spendžiant socialines problemas.  46,1 % nurodė, kad retai gauna nukreipimą į 

tam tikras tarnybas. 57,6 % pabrėžė, jog retai organizuojami susitikimai su specialistais. 
Dažniausiai informacija apie soc. pagalbą yra skleidžiama klasių/grupių susirinkimuose (pasisakė 53,8 %  pedagogų) ir individualių pokalbių metu 

(pasisakė 46,1 % ). Tik 23 % apklaustųjų nurodė, kad informacija skleidžiama visuotiniuose tėvų susirinkimuose, 34,6 % – mokytojų tarybos posėdžiuose, 
23 %  – internetinėje Centro svetainėje. 

61,5 % pedagogų nurodė, kad informacija apie socialinę pagalbą yra suprantama. 34,6 % pedagogų pasisakė, jog informacijos yra pakankamai. 26,9 
% pedagogų nurodė, kad informacija yra tiksli. 

34,6 % pedagogų nurodė, kad prevenciniai renginiai įtraukiant Centro bendruomenę vyksta tik kartą metuose, 23 % -  kartą pusmetyje, 1 % - kartą 
ketvirtyje. 46,1 % specialistų nurodė, kad tik kartą metuose vyksta išorės specialistų seminarai. 

54,7 % apklaustų tėvų nurodė, kad su įstaigoje dirbančiais specialistais yra tekę spręsti vaiko elgesio problemas. 63 % sprendė ugdymo problemas. 
57,1 % sprendė socialinės paramos problemas. 

Spręsti šias problemas jiems padėjo:89,2 % apklaustųjų nurodė, kad socialines problemas jiems padėjo spręsti grupės, klasės darbuotojai. 44 % 
apklaustųjų nurodė, kad jiems spręsti padėjo socialinis pedagogas.  14,2% apklaustųjų nurodė, jog problemas spręsti padėjo gerovės komisija.  

Į klausimą, kokios pagalbos sulaukėte, 41,6 % nurodė, jog nuolat arba dažnai sulaukia konsultacijų įvairiais klausimais.41,6% apklaustųjų nurodė, 
jog retai sulaukia susitikimų su specialistais. Tik 39,2 % apklaustųjų nurodė, jognuolat ir dažnai sulaukia individualių patarimų įvairiais klausimais. Tik 
15,4% nurodė, jog jie informaciją su pedagoginėmis ir psichologinėmis žiniomis gauna nuolat ir dažnai.35,7% apklaustųjų pasisakė, jog retai gauna 
patarimų, informacijos apie konfliktinių situacijų sprendimą tarp tėvų ir vaikų. 

84,5 % apklaustųjų nurodė, kad pagalba sprendžiant socialines problemas liko patenkinti. 
Informaciją apie socialinę pagalbą gauna:  80,9 % individualių pokalbių metu, 71,4 % klasių/grupių susirinkimuose, tik 34,5 % visuotiniuose tėvų 

susirinkimuose, tik 16,6 % internetinėje Centro svetainėje. 
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47,6% apklaustųjų nurodė, kad informacija apie socialinę pagalbą yra suprantama, 39,2 % apklaustųjų nurodė, kad informacijos yra pakankamai, 25 
% pasisakė, kad informacija yra tiksli, tik 9,5 % sakė, kad informacija yra išsami. 

72,6 % respondentų nurodė, kad jiems neteko dalyvauti įstaigoje organizuojamuose prevenciniuose renginiuose, akcijose. 
Rekomendacijos: 

 Teikti pedagogams ir tėvams platesnę, tikslesnę, išsamesnę informaciją apie socialinę pagalbą vaikų su negale centre. 
 Informaciją apie socialinės pagalbos teikimą skleisti visuotiniuose tėvų susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, internetinėje Centro 

svetainėje. 
 Įtraukti į socialinių problemų sprendimą vaiko gerovės komisiją. 
 Organizuoti prevencinius renginius, akcijas įtraukiant visą Centro bendruomenę. 
 Organizuoti visai Centro bendruomenei susitikimus, seminarus su išorės specialistais. 

 
Išanalizavus audito duomenis veiklos rodiklis „Socialinė pagalba“ priskiriamas II-am lygiui. 

Ugdymo proceso priežiūra 
Stebėsenų metu anlizuotas ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų adaptacija. Analizuotas kūrybiškumas, įgyvendinant neformaliojo ugdymo 

programas, saviraiškos renginius.  
 
 

Kvalifikacijos kėlimas 
 

Iš viso pedagogų – 32 
 

 Kvalifikaciją 
tobulinusių pedagogų 
skaičius 

Pedagogų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius 
5 ir daugiau 
dienų 

3-4 dienos 1-2 dienos Nedalyvavo  

Pedagogai  30 9 14 7 1 
 

 
 

III. 2013 – 2014 M. M. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 
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 Tikslas: Užtikrinti kokybišką ir efektyvų, į specialiųjų poreikių turinčio vaiko sėkmę orientuotą, ugdymą; 
  
Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, tobulinant planavimo ir pasiekimo vertinimo kompetenciją. 
2. Skatinti lyderystę, kuriant darbo grupes, įgyvendinant projektinę veiklą, organizuojant metodinę veiklą centre.   
3. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 
 

 
UŽDAVINIAI PRIEMONĖS VYKDYTOJAI LAIKAS TIKSLO ĮGYVENDINIMO KRITERIJUS, 

ATSISKAITYMO FORMA 
1. Gerinti ugdymo 
kokybę, tobulinant 
planavimo ir 
pasiekimo vertinimo 
kompetenciją. 
 
 

1.1.  Metodinės veiklos organizavimas 
1.1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų vertinimas, ugdymo 
turinio planavimas ir praktinis 
taikymas. Ikimokyklinių grupių 
auklėtojų metodinės grupės veikla  
(Priedas 4) 
 

Mokytojai Visus metus Metodinėse grupėse išanalizuoti nauji 
ikimokyklinio ugdymo projektai. Parengta 
ikimokyklinių amžiaus vaikų ugdymo 
turinio planavimo ir vaikų pasiekimų 
vertinimo tvarka.  
 

1.1.2. Mokyklinio amžiaus ugdytinių 
ugdymo turinio pritaikymas, 
vertinant ugdytinių pasiekimus ir 
planuojant ugdymo turinį. 

Auklėtojai Visus metus Parengta nauja individualizuota programas.  

1.1.3. Klasių auklėtojų metodinės 
grupės veikla. 
(Priedas 3) 

Auklėtojai Visus metus Komandinis darbas tarp mokytojų ir 
ikimokyklinių grupių auklėtojų. 
Bendradarbiavimas su specialiąja mokykla. 
Gerosios patirties sklaida. 

1.1.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, 
turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų 
ugdymas.  

Auklėtojai  2014-03-25 Dalijimasis gerąja patirtimi. Pasiūlymais ir 
idėjomis, kaip ugdyti, elgesio ir emocijų 
sutrikimų turintį, vaiką. 

1.2.  Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas 
1.2.1. Lyderystė -  Pavaduotoja ugdymo 

reikalams Daiva Bagužienė 
2013-11-26 Pedagogai susipažino su nauja pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija 



 12

1.2.2. Kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Vaikai, turintys elgesio ir 
emocijų sutrikimų“ 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 

2013-11 Išanalizuota darbo su vaikais autistais 
metodika. Mokytojų profesinės kompetencijos 
tobulėjimas. Žinių pritaikymas praktinėje 
veikloje. 

2. Draugiškos 
mokyklos aplinkos, 
pagrįstos 
bendruomenės 
narių bendravimu 
ir 
bendradarbiavimu, 
kūrimas. 
 
 
 
 
 
 

2.1. Tėvų švietimas ir bendradarbiavimas 
2.1.1. Grupių/klasių susirinkimai 
pagal veiklos planus 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Mokytojai 

Visus metus Vyks tėvų pedagoginis švietimas. 
Tobulės mokytojų bendradarbiavimo 
kompetencija su tėvais (globėjais). 

2.1.2. Stendinė medžiaga apie 
įstaigoje vykdomą veiklą. 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Bendrosios praktikos 
slaugytoja Aušra Vanagaitė 
Pedagogai 
 
 

Visus metus Tėvai turi galimybę gauti informaciją jiems 
aktualiais klausimais. 
Informacinė sklaida (tikslai, projektai, 
atmintinos akimirkos). 
Individualiai. 

2.1.3. Tėvų įtraukimo galimybės į 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų ugdymo procesą. 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Mokytoja Jolanta Mikienė 

2014-05 Tenkinami tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikiai. 
Aktyvesnis tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą. 
Efektyviai sprendžiamos problemos. 

2.1.4. Tėvų, specialistų ir specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų bendravimo 
plėtotė centre. 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė, 
auklėtojos 

2013-11-27 Efektyvus bendravimas tarp pedagogų, tėvų ir 
specialiųjų poreikių turinčių vaikų. 

2.2. Pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas 
2.2.1. Ikimokyklinių grupių ir klasių 
bendravimas ir bendradarbiavimas 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Mokytojai 
Auklėtojai  

Visus metus Glaudus ikimokyklinių grupių vaikų ir mokinių 
bendravimas. Bendri renginiai. 

2.2.2. Bendravimas su Telšių 
specialiosios mokyklos pedagogais 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Mokytojai 
Auklėtojai 

Visus metus Įvairesnis darbo formų ir būdų pritaikymas 
darbe. Moksleivių kūrybinių darbų pristatymas 
bendruomenei bei kūrybinių galių atskleidimas 
bendrose šventėse. Pedagogų savišvieta. 
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2.2.3. Bendravimas su miesto 
ikimokyklinėmis įstaigomis 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Auklėtojai 

Visus metus Įvairesnis darbo formų ir būdų pritaikymas 
darbe. Bendri renginiai, šventės. 

3. Mokytojų 
kūrybiškumo ir 
kvalifikacijos 
tobulinimas. 
  

3.1. Ugdytinių darbų paroda, skirta 
tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Auklėtojai 
Mokytojai 

Visus metus Ugdytiniai, padedami pedagogų kurs tekstilės, 
akvarelės, keramikos ir panašius darbus, kurie 
bus eksponuojami specialiojoje mokykloje ir 
Telšių rajono vaikų su negale centre. 
 

3.2. Mokytojų kūrybiškumo raiška 
organizuojant saviraiškos renginius 
Centre. 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
Auklėtojai, mokytojai 
 

Visus metus Pravesta 11 renginių, kurių metu atskleidžiamas 
mokytojų kūrybiškumas. Glaudesnis 
ikimokyklinių grupių ir klasių 
bendradarbiavimas. 

3.3. Gerosios patirties sklaida tarp 
Centro pedagogų. 
 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
 

Visus metus Atviros veiklos. 
Metodinės grupės. 
Individualiai. 

3.4. Kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras: „Vaikų gyvenimo krizės 
ir jų valdymo galimybės“ 

Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
 

Visus metus Pedagogai išmoks kaip įveikti stresą ir apriboti 
neigiamas jo pasekmes. Sužinos efektyvius ir 
neefektyvius streso valdymo būdus. Išmoks 
valdyti emocijas, kontroliuoti iracionalias 
mintis. 

4. Tirti ir 
analizuoti veiklos 
rezultatus 

4.1. Stebėti pedagogų veiklą Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
 

Pagal 
priežiūros 
planą 
(priedas 5) 

Stebėjimų aptarimas metodinėse grupėse, 
individualiai 

4.2. Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas 

Vaiko gerovės komisija Pagal vaiko 
gerovės 
komisijos 
planą 
(priedas 10) 

Individualizuotos programos.  
Metodinėse grupėse 

4.3. Centro veiklos kokybės 
įsivertinimo vykdymas 

VKĮ grupė Pagal VKĮ 
grupės planą 
(priedas 13) 

Veiklos ataskaita.  
Mokytojų tarybos posėdis 
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4.4. Pedagoginių dokumentų analizė Pavaduotoja ugdymo 
reikalams Lina Leinartienė 
 

Visus metus Stebėsenos, individualizuotos programos. 

 
 
 
 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
1. Centro išsikeltų tikslų veikla konkretinama metodinių grupių, mokytojų ir specialistų individualiuose planuose. 
2. Už veiklos programos įgyvendinimą, tikslų pasiekimą atsiskaitoma Centro tarybos ir mokytojų tarybos posėdyje.   
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Priedai 
 

1. Mokytojų tarybos veiklos planas 2014-2015 m. m. 
2. Mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2014-2015 m. m. 
3. Auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2014-2015 m. m. 
4. Ikimokyklinių grupių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2014-2015 m. m. 
5. Saviraiškos renginių planas 2014-2015 m. m. 
6. Centro tarybos veiklos planas 2014-2015 m. m. 
7. Ugdymo proceso priežiūros planas 2014-2015 m. m. 
8. Kvalifikacijos tobulinimo programa 2014-2015 m. m. 
9. Socialinės globos skyriaus socialinio darbuotojo veiklos planas 2014-2015 m. m. 
10. Socialinio darbuotojo veiklos planas 2014-2015 m. m. 
11.  Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2014-2015 m. m. 
12.  Sveikatos priežiūros veiklos planas 2014-2015 m. m. 
13.  Socialinio pedagogo veiklos planas 2014-2015 m. m. 
14.  Centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2014-2015 m. m. 
15.  Ūkinės veiklos planas 2014-2015 m. m. 




