PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS- 65
KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROSIOS ŽINIOS
Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos ataskaitos tikslas –
apibendrinti ir pristatyti Tarnybos ir jos vadovo 2020 metų veiklos rezultatus. Tarnyba,
įgyvendindama

steigėjo

deleguotas

funkcijas

bei

realizuodama

įstaigos

strateginiuose

dokumentuose išsikeltus uždavinius, 2020 metais vykdė keturias programas: „Pedagoginės
psichologinės pagalbos“, „Neformalaus suaugusiųjų švietimo“, „Mokinių edukacijos“, „Įstaigos
valdymo“.
Pareigybių skaičius įstaigoje 2020 m. rugsėjo 1 d. – 8,85. Tarnyboje dirba dešimt etatinių
darbuotojų: du metodininkai, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas,
gydytojas neurologas, kompiuterininkas, statinių priežiūros darbininkas, valytojas. Tarnybos
strateginiai tikslai įvardinti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos strateginiame veiklos plane
2018–2020 metams:
1. Teikti visapusišką pedagoginę psichologinę pagalbą Kupiškio rajono ugdymo įstaigų
mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų
vadovams.
2. Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų
vadovams, kitiems Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams gilinti profesines, dalykines ir kitas
kompetencijas.
3. Ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius,
socialinius, ugdymo karjerai įgūdžius bei gebėjimus
4. Pažangia vadyba užtikrinti įstaigos veiklos perspektyvą.

II SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI BEI
RODIKLIAI
•

Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai ir gydytojas neurologas atliko 143 vertinimus, iš jų

– 126 kompleksinius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus pedagoginiu, psichologiniu ir
medicininiu aspektais.
•

Parengė 143 rekomendacijos kompleksiškai įvertintų mokinių (vaikų) ugdymui.
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•

Paruošė 13 pažymų dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų

pritaikymo.
•

Atliko 3 brandos mokyklai vertinimus.

•

Įvertino 19 ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą.

•

Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai suteikė 440 pedagoginių psichologinių

konsultacijų.
•

Psichologas suteikė 277 psichologines konsultacijas.

• Pravedė

65

individualias

psichologines

konsultacijas

mokiniams,

patiriantiems

psichologinių sunkumų dėl neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių.
•

Socialinis pedagogas suteikė 95 konsultacijas.

•

Logopedas suteikė 216 konsultacijų.

•

Specialioji pedagogė pagalbą teikė 14 mokinių (vaikų), pravestų pratybų skaičius – 95.

•

Logopedas pagalbą teikė 13 mokinių (vaikų), pravestos 93 pratybos.

•

Telefonu ir elektroniniu paštu konsultavo 121 asmenį.

•

Pagalbos mokiniui specialistai 2020 metais vykdė 87 metodines, tiriamąsias-analitines,

prevencines-projektines, švietėjiškas ir kitas veiklas.
•

Psichologė ir socialinė pedagogė įgyvendino Ankstyvosios intervencijos programą, taikomą

nepilnamečiams nuo 14 m., kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias
medžiagas (išskyrus tabaką).
•

Tarnyba teikė dvi paraiškas Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui.

Patvirtinus projektus ir gavus finansavimą veikė du vaikų dienos centrai – Alizavos ir Šimonių
seniūnijose.
•

Vaikų dienos centrus lankė 30 mokinių/vaikų.

•

Tarnybos patalpose vyko Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokinių piešinių paroda.

•

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams suorganizavo viktoriną „Smagioji logopedija“.

• Tarnyba organizavo 34 kvalifikacijos tobulinimo renginius.
• Renginiuose dalyvavo 764 asmenys.
•

Organizavo „Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus“ – 14 dalyvių, „Mokytojų ir

pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programos
kursus“ – 4 grupės, 54 dalyviai, „Pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus“ – 79 dalyviai,
„Darbų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos kėlimo mokymus“ – 21 dalyvis, vyko
diskusijos, paskaitos, gerosios patirties ir kiti renginiai.
•

Tarnyba organizavo 18 pavadinimų mokinių dalykinių konkursų ir olimpiadų ir kitų

renginių, iš jų 4 nuotoliniu būdu
•

Organizuojamuose renginiuose mokiniams dalyvavo 485 mokiniai.
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•

63 mokiniai dalyvavo regioninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose

renginiuose.
•

Tarnybos metodininkė konsultavo mokinius karjeros pasirinkimo klausimais, skaitė

paskaitas, rengė informaciją apie profesijas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
• Tarnyba kartu su Kupiškio trečiojo amžiaus universitetu dalyvavo suaugusiųjų švietimo
savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim“ renginiuose.
• Organizavo fotografijų paroda Kupiškio rajono bendruomenei „Karantinas ir mes“.

III SKYRIUS
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Tarnybos veikla finansuojama įgyvendinant Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
aktyvumo skatinimo programą – Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto, mokymo bei pajamų
įmokų lėšomis.
Savivaldybės biudžeto lėšos:
Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Komunalinių
paslaugų
įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Darbdavių soc. parama
pinigais
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas
62 800
1255

2.2.1.1.1.20.

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

62 798.51
985.91

62 798.51
985.91

2 490

900.00

900.00

2.2.1.1.1.30.

1 000

402.99

402.99

2.7.3.1.1.1.

655
68 200

528.17
65 615.58

528.17
65 615.58

Mokymo lėšos:

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

Ataskaitinio
laikotarpio
Kasinės
Finansavimas
išlaidų
išlaidos
planas
35 196
35 196.00
35 196.00
511
511.00
511.00
35 707
35 707
35 707

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
Kasinės
Finansavimas
išlaidų
išlaidos
planas

Kitos tikslinės dotacijos:

Išlaidų rūšys
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Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Iš viso:

2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

534
8
542

534
8
542

534
8
542

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

2.2.1.1.1.02.

210

65.76

65.76

2.2.1.1.1.05.

500

356.14

356.14

2.2.1.1.1.06.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.16.

150
100
300

5.27
42.74
6.00

5.27
42.74
6.00

2.2.1.1.1.20.

2 820

1 932.72

1 932.72

2.2.1.1.1.21.

1 460

1 341.06

1 341.06

2.2.1.1.1.30.

15 260
20 800

14 981.24
18 730.93

14 981.24
18 730.93

Pajamų įmokų lėšos:
2020 m. sausio–gruodžio mėn. surinkta – 18 540.50 Eur.,
Į 2021 m. perkelta – 3 092.63 Eur.
Išlaidų rūšys

Medikamentų ir medicininių prekių
bei paslaugų įsigijimo išlaidos
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų
įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymas ir transporto
paslaugų įsigijimo išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Iš viso:
Kitos gautos lėšos:
•

GPM 1.2 proc. lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 2 118.83 Eur.

•

Įgyvendintas projektas „Vaikų dienos centro veikla Kupiškio rajono Šimonių
seniūnijoje“ – 10 616 Eur

•

Įgyvendintas projektas „Vaikų dienos centro veikla Kupiškio rajono Alizavos
seniūnijoje“ – 10 940 Eur

•

Savivaldybės biudžeto lėšos Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vaikų dienos
centrų darbuotojų darbo užmokesčiui – 7830,17 Eur

L. e. direktorės pareigas

PRITARTA
Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos tarybos
2021 m. vasario 3 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2)

Laima Kilkuvienė
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