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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatyrno 16 straipsnio 2 dalies

19 punktu (redakcija, galiojusi iki 2023-01-0i), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo

Nr. I-533 4,12,16,20,27,29,57 straipsniq ir trediojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo ir {statymo

papildymo 10-5 straipsniq istatymo 10 straipsnio 2 dalirni, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq

istatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 59 straipsnio 8

dalies 10 punktu, Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirlinto Kupi5kio

rajono savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 ,,Del Kupi5kio rajono

savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo", 11.1.17 papunkdiu ir atsiZvelgdama i

Kupi5kio r, Svietimo pagalbos tarnybos 2023 m. sausio 31 d. ra5t4 Nr. S-13 ,,Ddl Kupi5kio r.

Svietimo pagalbos tamybos metines veiklos ataskaitos (2022 m.)", Kupi5kio rajono savivaldybes

tarybanusprendZia:

Pritarti KupiSkio r. Svietimo pagalbos tamybos 2022 metq veiklos ataskaitai

(pridedama).

Sis sprendirnas gali blti skund Ziamas per SeSis rnenesius nuo skunde nurodytq

paZeidimq paai5kejimo asmeniui dienos Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai (Vytauto g. 2,

KupiSkis) Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo nustatyta tvarka arba per vien4

menesf nuo jo paskelbimo arba iteikirno suinteresuotai Saliai dienos Lietuvos adrninistraciniq gindq

komisijos PaneveZio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinirl gindq

nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo

PaneveZio rfimams (Respublikos g. 62, PaneveZys) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq

teisenos is
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PRITARTA
Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos
2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-39

KUPISKIO N. SVMTTMO PAGALBOS TARNYBOS
METTNE VETKLOS ATASKATTA (2022 M.)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Bendrieji duomenys. Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnyba savo veikl4 vykde

igyvendindama steigejo deleguotas funkcijas bei realizuodama istaigos strateginiuose

dokumentuose i5sikeltus uZdavinius,2022 metais vykde penkias programas: ,,Svietimo pagalbos",

,,Kvalifikacijos tobulinimo'., ,,Mokiniq edukacijos'., ,,Vaikq dienos socialine prieZifira", ,,[staigos

valdymo".

Pareigybiq skaidius istaigoje 2022 m. rugsejo 1 d. - 10,05. Tamyboje dirba trylika etatiniq

darbuotojq: du metodininkai, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas,

du socialiniai darbuotojai, du vaikq prieZi[ros darbuotojai, gydytojas neurologas,

kompiuterininkas, statiniq prieZilros darbininkas, valytojas. Tamybos finansus tvarko Kupi5kio

rajono savivaldybes administracijos Savivaldybes istaigq apskaitos tarnyba. Tarnybai vadovauja

direktorius, turintis aukSt4ji universitetini iSsilavinimq, dirba 7 pedagoginiai darbuotojai.

Strateginis planavimas yra Tarnybos vykdomq veiklq ir joms skiriamq le5q planavimo pagrindas.

Tamybos planavimo sistem4 sudaro: strateginis planas, metinis veiklos planas, menesiniai veiklos

planai. Pagrindiniai Tamybos finansavimo Saltiniai yra Valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto

leSos ir mokymo leSos, kuriq didesne dalis sudaro darbo uZmokesdio fond4. Tarnybos istekliai yra

riboti, todel svarbu pasiekti, kad jie btitq efektyviai naudojami. Finansavimas gaunamas

sistemingai. Valstybes biudZeto leSos skiriamos vaikq dienos socialinei prieZi[rai vykdyti,
mokymo le5os - pedagoginiq darbuotojq, teikiandiq pedagoging ir psichologing pagalbq, darbo

uZmokesdiui. Tarnyba be savivaldybes biudZeto skiriamq lesq stengiasi ieskoti kitq lesq Saltiniq:

tai le5os uZ atlygintinas paslaugas ir nuomq bei ivairiq projektq, programq lesos. Tarnybai

patikejimo teise perduotos savivaldybei priklausandios patalpos, Vilniaus g. 8. Kupi5kyje. Europos

Sqjungos strukt[riniq fondq le5omis jos renovuotos pritaikant pedagogq mokymosi reikmems,

veliau atnaujinta technine iranga, reikalinga renginiams administruoti ir vykdyti. Visq patalpq

plotas - 488 kv. m. Tarnyboje irengtos 2 mokymq sales. Visose patalpose yra Siuolaikine

konferencine iranga. Tarnyboje yra biblioteka, kurioje kaupiama naujausia edukacine ir moksline

literatflra. Tarnyboje kompiuterizuotos visos darbuotojq darbo vietos. Veikia telefonine linija ir



interneto ry5ys, 2019 m. isteigti du vaikq dienos centrai. 2020 m. gruodZio 7 d. Kupi5kio rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais Nr. ADV-843 ir Nr. ADV-844 Tarnybai 3

metams suteikta teise teikti akredituotas vaikq dienos socialines prieZi[ros paslaugas dviejuose

vaikq dienos centruose. 2021 m. gruodZio 7 d. Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus isakymais Nr. ADV-918 ir Nr. ADV-919 Tamybai 3 metams suteikta teise teikti

akredituotas vaikq dienos socialines prieZiiiros paslaugas dar dviejuose vaikq dienos centruose.

Centrai naudojasi Tarnybai pagal panaudos sutartis perduotomis patalpomis adresu BerZeliq g.12,
Alizavoje, Skapi5kio g. 18, Si-o.ryre, Mokyklos g. 5, Skapi5kyje, Sepetos g. 4, Sepetoje, centrai

isikUrg mokyklq patalpose. Vaikq dienos centrus lanko 60 vaikq.

Strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimas. 2022 m. Kupi5kio r.
Svietimo pagalbos tarnyba veiklq organizavo vadovaudamasi Siais planavimo dokumentais:2022-

2024 m. strateginiu planu, pritarta Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriau s 2022

m. kovo 5 d. isakymu Nr. ADV-192 ,,Del Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos 2022-2024 m.

strateginio plano patvirtinimo" ir 2022 m. veiklos planu patvirtintu Kupi5kio r. Svietimo pagalbos

tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. isakymu Nr. V-9 ,,Del 2022 m. veiklos plano

patvirtinimo".

strateginio plano ir metinio veiklos plano lgyvendinimo kryptys:

1. Teikti visapusiSkq Svietimo pagalbq Kupi5kio rajono mokiniams (vaikams), jq tevams

(globejams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo istaigq vadovams, jq
pavaduotojams ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams, kitiems socialiniams

partneriams.

2. Sudaryti s4lygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo istaigq vadovams, jq
pavaduotojams ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejams, kitiems Kupidkio rajono

savivaldybes gyventojams gilinti profesines, dalykines ir kitas kompetencijas.

3, Sudaryti sqlygas mokiniq dalykiniq, paZintiniq, informaciniq, meniniq, ktirybiniq, socialiniq,

ugdymo karjerai igudZiq bei gebejimq ugdymui.

4. Teikti akredituotE vaikq dienos socialing prieZitir4, ugdymo paslaugas vaikui bei kompleksing

pagalb4 socialiai jautriose Seimose augantiems vaikams ir jq Seimos nariams, uZtikrinant efektyvq

Seimos funkcionavim4.

5 . P a1angia vadyba uZtikrinti i stai go s veiklos perspektyv4.

Svariausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultataibei rodikliai:
o Tamybos pagalbos mokiniui specialistai ir gydytojas neurologas atliko 213 vertinimus.

o Parenge 213 rekomendacijq kompleksi5kai ivertintq mokiniq (vaikq) tolimesniam ugdymui.
o Paruode 34 paLymas del Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo ir Brandos egzaminq

pritaikymo.



o [vertino 48 ikimokyklinio amZiaus vaikq kalbos raid4.

. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai suteike 554 pedagogines psichologines

konsultacijas.

. Psichologas suteike 128 psichologines konsultacijas.

. Socialinis pedagogas suteike 270 konsultaciiq.

o Specialusis pedagogas suteike 156 konsultacijas.

o Specialusis pedagogas pagalb4 teike 21 mokiniui (vaikq), pravesti 104 uZsiemimai.

o Pagalbos mokiniui specialistai suteike 744 melodines ir infonnacines konsultacijas.

. Tarnyba keturiuose vaikq dienos centruose teike vaikq dienos socialines prieZilros

paslaugas.

. Vaikr+ dienos centrus lanke 60 mokiniq (vaikq).

' Parenge ir igyvendino 11 ilgalaikiq kvalifikacijos tobulinimo programr+.

' Tarnyba organizavo 43 kvalifikacijos tobulinimo renginius, juose kvalifikacij4 tobulino,

igrjo

naujq Ziniq ir igudZiq 1816 asrnenq.

o Organizavo ,,Mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq skaitmeninio ra5tingumo

programos" kursus, juose dalyvavo 33 dalyviai, Privalomojo higienos igfldZiq ir pirmos pagalbos

mokymus, dalyvavo 34 dalyviai, Prie5gaisrines saugos, Darbq saugos mokymus, apskitojo stalo

diskusijas, paskaitas ivairiomis temomis ir kt. renginius.

' Vyko 5 gerosios patirties renginiai-seminarai, juose dalyvavo 175 dalyviai.

' Tamyboje vyko lietuviq kalbos kursai ukrainiediams, atvykusiems i Kupi5kio rajono

savivaldybg. Kursus Al lygiu baige 20 asmenq.

' Tarnyba organizavo 20 pavadinimq rnokiniq dalykiniq konkursq ir olimpiadq ir kitq

renginiq.

o organizuojamuose renginiuose mokiniams dalyvavo 578 mokiniai.

' Tarnybos metodininkas konsultavo mokinius karjeros pasirinkimo klausirnais, skaite

paskaitas, renge informacij4 apie profesijas specialiqjq ugdyrnosi poreikiq mokiniams.

o Teiktos parai5kos 2 vaikq vasaros stovykloms, jose dalyvavo 60 vaikq.

Patvirtintq asignavimq naudojimas:

Tarnybos veikla finansuojama igyvendinant Ziniq visuomenes, kulturinio ir sporlinio

aktyvumo skatinimo program? - Kupi5kio rajono savivaldybes biudZeto, mokymo bei pajamq

imokq le5omis ir Socialines ir sveikatos apsaugos program4 - Valstybes biudZeto ir Kupiskio

rajono savivaldybes biudZeto leSomis.
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Ziniq visuomenes, kulturinio ir sporlinio aktyvumo skatinimo programa

Savivaldybes biudZeto le5os:

I5laidq riiSys

ISlaidq
ekonominds
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
iSlaidq
planas

Finansavimas Kasinds
iSlaidos

Darbo uZmokestis pinigais 2.1 .1 .1 .1.1 80720 79910,36 79910,36
Socialinio draudimo imokos 2.1.2.1.t.1 I 780 1379 1379Komunaliniq paslaugq

isigijimo iSlaidos 2.2.1.1,1,20. 2800 2153,54 2153,54
Kitq prekiq ir paslaugq

isigijimo iSlaidos 2.2.r.1 .1.30. 1315 1375 t37 5
Darbdaviq soc. parama
pinigais 2.7 .3.1.1.1 825 700,15 700,1 5
Viso 87500 85536,79 85536,79

Mokymo le5os:

ISlaidq rii5ys

ISlaidq
ekonominds
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
iSlaidg
planas

Finansavimas Kasinds
iSlaidos

Darbo lrZmokestis pinigais 2.t.t.t.t.t 58550 5 8550 5 8550
Socialinio draudimo imokos 2.1.2.1.1.1 8s0 850 850
Viso 59400 59400 s9400

Pajamq imokq leSos:

2022 m, sausio-gruodZio men. surink ta _ 27 41 3,3 0 Eur.,

12023 m. perkelta -2022,70 Eur,

I5laidq rtiSys

ISlaidq
ekonominds
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
Iaikotarpio
iSlaidq
planas

Finansavimas Kasinds
iSlaidos

Medikamentq ir medicininiq
prekiq bei paslaugq isigijimo
iSlaidos 2 2.1.1.1 .02. 130 64,49 64,49
Ry5iq irangos ir ry5iq paslaugrl
isigijimo iSlaidos 2.2.1.1.1.05. 360 259,03 259,03rransporto rSlaikymas ir
transporto paslaugq isigijimo
iSlaidos 2.2.1.1.1.06. 150 0 U
Materialiojo turto paprastojo
remonto iSlaidos 2.2.1.1.1.1s. 1 000 0 0

Komandiruodiq i5laidos 2.2.1.1.1.1 1 91s 885,94 885,94
Kvalifi kacij os kelimo iSlaidos 2.2.1.1.1.16. 427 159 1s9
Komunaliniq paslaugq isigijirno
iSlaidos 2.2.1.t.1.20. 3600 2600,97 2600,97



Informaciniq technologijq prekiq
ir paslaugq isigiiimo i5laidos 2.2.1.1.1.21 . 2258 1005,36 1005,36
Kitos paslaugos 2.2,t.n.30. 20449 16036,64 16036,64
Viso 29289 21071,43 21011,43

Socialines ir sveikatos apsaugos programa

Valstybes biudZeto le5os:

Kitos gautos le5os:

. GPM 1.2 proc. leSq likutis 2022 m. gruodZio 31 d. - 2422,49 Ew.

PRITARTA
Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos tarybos
2023 m. sausio 30 d. posedZio protokoliniu nutarimu (protokoras Nr. l)

ISlaidq riilys

ISlaidq
ekonomin0s
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
Iaikotarpio
iSlaidq
planas

Finansavimas
Kasin0s
iSlaidos

Darbo uZmokestis pinigais 2.1.1.1.1 .01. 23156 18997,96 18997,86

Socialinio draudimo imokos
2.1.2.1.1.01. 344 275,44 275,44

Komunaliniq paslaugq isigijimo
iSlaidos

2.2..1.1.1.20. 4669 4669 4669

Kvalifi kacij os kelimo iSlaidos
2.2.1.1.1.16. 1431 1430,50 1430,50

Viso 29600 25372,80 25372,90

Savivaldybes biudZeto lesos:

ISlaidq rii5ys

ISlaidq
ekonomin6s
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
iSlaidq
planas

Finansavimas Kasinds
iSlaidos

Mitybos i5laidos 2,2.1.1,1.01. 9255 9255 9255

Transporto i5laikymo ir
transporto paslaugq isigij imo
iSlaidos

2.2,1.1.1.06. 3629 3629,91 3628,91

Kitq prekiq ir paslaugq isigijimo
iSlaidos

2.2.1.1 .1.30. 8716 87t6 8716

Viso 21600 21599,91 215gg,gl


