
PATVIRTINTA 

Utenos švietimo centro direktoriaus 

2021  m. vasario 3 d.  

įsakymu Nr. V-3  

 

2021 metų Utenos švietimo centro veiklos planas 

 

I. Įvadas 

 

Švietimo centras įsteigtas 2007 m. rugpjūčio 30 d. Savininkas – Utenos rajono savivaldybė (kodas - 11110877), Utenio a. 4, 28503 Utena. Švietimo 

centras pradėjo veiklą nuo 2007 m. rugsėjo mėn. 7 d.  

Utenos savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-137 sprendimu prie Utenos švietimo centro prijungta Utenos pedagoginė 

psichologinė tarnyba. Po prijungimo Centras turi struktūrinį padalinį – Pedagoginę psichologinę tarnybą. Utenos švietimo centro pedagoginės psichologinės 

tarnybos padalinys teikia paslaugas  vaikams  iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo ugdymo ar 

specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomiems mokyklose, kurių 

steigėja yra Savivaldybės taryba. 

Utenos  švietimo centras vykdo mokytojų profesinio tobulinimosi, suaugusiųjų ir vaikų neformalaus švietimo veiklas. Centro darbuotojai tiria 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas vykdo. Siekiant skatinti mokymąsi visą gyvenimą dalyvauja 

įvairių fondų  rengiamuose projektų  konkursuose. Vykdomų projektų metu pritraukiamos lėšos, diegiamos inovacijos. 

Rengiant Švietimo centro veiklos planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, bendradarbiavimo principų. 

 

II. Vizija. 

 

Utenos švietimo centras – moderni, atvira pokyčiams ir partnerystei organizacija, gebanti suprasti kiekvieno žmogaus poreikius bei lūkesčius ir 

padedanti kiekvienam kurti, mokytis ir tobulėti. 

 

III. Misija. 

 

Teikti specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos, poreikius atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus suaugusiųjų ir mokinių 

nuolatinio mokymo(si) paslaugas. 

 

 

 



IV. Strateginiai tikslai. 

 

 Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei pozityvios patirties 

perėmimą.  
 Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų turinčių mokinių ugdymo (si) veiksmingumą, teikiant profesionalią pedagoginę 

psichologinę pagalbą. 

V. Programa. 

 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa (07) 

 

VI. Priemonių planas. 

 

Strateginio  tikslo „Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei 

pozityvios patirties perėmimą“  įgyvendinimas. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo  

rodiklis 

Veiklos pavadinimas 
 

Vertinimo 

kriterijus 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas asmuo 

 Uždavinys 1.1. Teikti neformaliojo švietimo paslaugas, padedančias kiekvienam asmeniui plėtoti profesinius ir ugdyti lyderystės gebėjimus.  

1. Projektų, skatinančių švietimo inovacijas ir 

lyderystę, inicijavimas ir rengimas. (tarptautinių, 

nacionalinių, savivaldybės ir kt.).  

 

Projektų 

skaičius 

(8) 

Projektai  pagal Utenos rajono savivaldybės 

„Kokybiškos švietimo sistemos kūrimas ir 

jaunimo užimtumas“ programos Nr. 07 2020-

2022 metų strateginio veiklos plano priemonę. 

4 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis, 

V. Bujanauskienė 

Inovacijas skatinančių projektų rengimas. 
4 I-IV 

ketvirčiai  

M. Lapinienė,  

T. Karklinis, 

D. Varanius,  

V. Bujanauskienė 

2. Partnerystės renginių programų, skatinančių 

inovacijas ir lyderystę, iniciavimas ir rengimas 

(tarptautinių, nacionalinių, savivaldybės ir kt.).  

Programų 

skaičius 

(18) 

Erasmus+ suaugusiųjų strateginių partnerysčių 

projektas “Anglų kalba ir IKT: tarpdisciplininis 

požiūris” (English and ICT: an 

Interdisciplinary Appoach” 

4 

 

I-IV 

ketvirčiai 

 

R. Sabaliauskienė, 

R Diominienė 



Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pasidalijimo 

patirtimis renginiai pagal įgyvendinamus 

projektus. 

8 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė,  

V. Bujanauskienė 

Bendrojo ugdymo mokytojų pasidalinimo 

patirtimi renginiai pagal įgyvendinamus 

projektus.  

2 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė, 

R. Sabaliauskienė 

Projekto „ Lyderių laikas 3“ patirties sklaidos 

renginiai 

4 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė, 

R. Diominienė 

3. Duomenimis grįstų  kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimas ir įgyvendinimas. 

Programų 

skaičius 

(13) 

Programų, skirtų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams  rengimas ir vykdymas. 

2 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė 

Programų, skirtų pradinio ugdymo 

pedagogams rengimas ir vykdymas 

1 I-IV 

ketvirčiai 

R. Diominienė 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, skirtų 

mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymui 

rengimas ir vykdymas 

1 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė, 

R. Diominienė, 

R. Sabaliauskienė 

Programų/renginių skirtų  ugdymo įstaigų 

vadovams ir pavaduotojams rengimas ir 

vykdymas. 

1 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė 

Programų, skirtų mokytojų asmeninių 

kompetencijų tobulinimui rengimas ir 

vykdymas. 

2 I-IV 

ketvirčiai 

R. Diominienė 

4. Personalo profesinių kompetencijų ir lyderystės 

gebėjimų plėtojimas. 

 

Renginių dienų 

skaičius 

(50) 

Dalyvavimas projekto LL3 Utenos sav. 

mokyklų lyderystės renginiuose "Universalaus 

mokymosi dizainas. Ugdymo iššūkiai“ 

(ikimokykliniame, pradiniame, pagrindiniame 

bei viduriniame ugdyme). 

10 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė 



Personalo kvalifikacijos tobulinimas 40 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė 

5. Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimų 

vykdymas. 

Poreikių 

tyrimų 

skaičius 

(1) 

Projekto „ Lyderių laikas 3“ poveikio tyrimas 1 I-III 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė 

6.  Korupcijos prevencijos ir pilietiškumo ugdymo 

renginių vykdymas. 

Renginių 

skaičius 

(2) 

Renginiai skirti korupcijos prevencijai. 1 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė,  

R. Diominienė 

Renginys skirtas pilietiškumo ugdymui. 1 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė,  

R. Diominienė 

7. Mokytojų metodinės tarybos narių lyderystės 

gebėjimų ugdymas ir plėtojimas. 

Asmenų 

skaičius 

(24) 

Mokytojų metodinės tarybos posėdžių 

organizavimas  

24 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė 

 Uždavinys 1.2. Skatinti pozityvios patirties sklaidą tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojų, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo.  

 

1. Mokytojų metodinių būrelių veiklos, 

skatinančios  švietimo pokyčius, koordinavimas. 

Pokyčio 

planavimo 

renginių 

skaičius 

(100) 

Mokytojų metodinių būrelių veiklos 

koordinavimas 100 
I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė, 

R. Diominienė, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Dasevičienė 

2. Patirties sklaidos renginių, skatinančių 

inovacijas ir lyderystę, vykdymas (tarptautinių, 

nacionalinių, savivaldybės ir kt.). 

Renginių 

skaičius 

(20) 

Tarptautiniai patirties renginiai 

 

4 I-IV 

ketvirčiai 

R. Sabaliauskienė, 

 R. Diominienė 

Nacionaliniai patirties sklaidos renginiai 6 I-IV 

ketvirčiai 

R. Dasevičienė,  

V. Bujanauskienė 

Savivaldybės lygmens patirties sklaidos 

renginiai 

10 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė,  

R. Diominienė 

3. Kūrybinių ir metodinių darbų parodų 

organizavimas ir koordinavimas. 

Parodų 

Skaičius 

Virtualios ir kontaktinės kūrybinių darbų 

parodos. 

 

14 

I-IV 

ketvirčiai 

R. Diominienė 

 



(20) Projekto „Matematinis mąstymas gyvenimo 

kokybės projektavimui“ partnerių sukurtos 

metodikos. 

 

6 

II-IV 

ketvirčiai 

R. Sabaliauskienė, 

R. Dasevičienė 

 

4. Utenos r. švietimo, kultūros institucijų, 

NVO  bendradarbiavimo tinklų ir socialinės 

partnerystės skatinimas. 

Tinklų 

skaičius 

(10) 

ESFA projektas „Kūrybiškumo erdvė“  2  R. Sabaliauskienė,  

R. Dasevičienė 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo 

programų vykdytojai. 4 
I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė 

ESFA projektas 

„Gera būti“ 

4  M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

5. Konsultacinės ir informacinės pagalbos 

neformaliojo švietimo klausimais teikimas.  

Asmenų 

skaičius 

(12) 

Konsultacijų teikimas švietimo bendruomenei. 12 I-IV 

ketvirčiai 
M. Lapinienė, 

T. Karklinis 

 Uždavinys 1.3. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymui, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas. 

 

1. Savivaldybės suaugusiųjų neformalaus švietimo 

koordinavimas. 

 

Veiklos planų 

skaičius 

(1) 

Savivaldybės suaugusiųjų neformalaus 

švietimo plano koordinavimas. 

1 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė 

2. 

 

Suaugusiųjų neformalaus švietimo programų 

rengimas ir vykdymas. 

 

Programų 

skaičius 

(2) 

Suaugusiųjų savaitės programos parengimas ir 

įgyvendinimas. 

2 III-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis,  

D. Varanius 

3. Savanorių telkimas, rengimas ir įveiklinimas 

mokymosi visą gyvenimą veiklų vykdymui.  

Savanorių 

skaičius 

(50) 

ESFA projektas „Gera būti čia“. 

 

ESFA projektas „Kūrybiškumo erdvė“  

50 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė, 

T. Karklinis, 

R. Sabaliauskienė, 

R. Dasevičienė 

4. Savivaldybės neformaliojo švietimo teikėjų 

kompetencijų plėtojimas. 

Programų 

skaičius 

(1) 

Programos „Suaugusiųjų asmenų bendravimo 

ir bendradarbiavimo ypatumai“ parengimas 

vykdymas. 

1 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė 



5. Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir suaugusiųjų 

neformaliam švietimui.  

 

Erdvių 

skaičius 

(1) 

Utenos švietimo centro  padalinio STEAM 

atviros prieigos centro remontas  

1 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė 

6. IT bazės atnaujinimas. Įrenginių 

skaičius 

(10) 

Utenos švietimo centro  padalinio STEAM 

atviros prieigos centro aprūpinimo įranga ir 

medžiagomis sutarčių su tiekėjais  sudarymas.  

10 I-IV 

ketvirčiai 

V. Bujanauskienė D. 

Varanius 

 

7. Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo veiklų 

aprūpinimas edukacinėmis priemonėmis. 

 

Komplektų 

skaičius 

(6) 

ESFA projektas „Kūrybiškumo erdvė“ Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911-20-0009 

6 I-IV 

ketvirčiai 

R. Sabaliauskienė 

8. Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo 

programų/renginių rengimas ir vykdymas 

(STEAM, kūrybingumo klubai,  ir kt.). 

Programų/ 

veiklų skaičius 

(20) 

ESFA projektas „Kūrybiškumo erdvė“ Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911-20-0009 

8 I-IV 

ketvirčiai 

R. Sabaliauskienė 

Socialinę atskirtį mažinančių projektų renginių 

skaičius 

12 I-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė 

T. Karklinis. 

9. Socialinės įtraukties didinimas teikiant 

sociokultūrines paslaugas.  

 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

(200) 

 

Projektas „Gera būti“  160 III-IV 

ketvirčiai 

M. Lapinienė 

T. Karklinis 

Projektas „Kūrybiškumo erdvė“ 40 III-IV 

ketvirčiai 

R. Sabaliauskienė 

 

1 uždavinio 3 priemonė koreguojama. Strateginiame veiklos plane 2019-2021 1 uždavinio įgyvendinimui numatyta priemonė „Duomenimis grįstų 

kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas“, siekiamas rodiklis - 84 programos. Pagal galiojusių „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“ 

(patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-556) 24 punktą kvalifikacijos tobulinimo programa turėjo būti ne trumpesnė kaip 6 

akad. val. Švietimo ir mokslo ministras  2019-11-25 įsakymu Nr. V-1367 pakeitė nuostatus. Pagal naujos nuostatų redakcijos  7.1. punktą kvalifikacijos 

tobulinimo programos trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų, ji gali būti sudaryta iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinama įvairiomis formomis (seminarai, 

kursai, stažuotės ir pan.). Programas pavertus valandomis, vidutiniškai 2019 m. planuojama parengti -13 programų. 

 

2. Strateginis tikslas. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų turinčių mokinių ugdymo (si) veiksmingumą, teikiant 

profesionalią pedagoginę psichologinę pagalbą.  

Įgyvendina Utenos švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=828656600f4a11ea9d279ea27696ab7b


Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kokybiškas psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas vaikams, turintiems ugdymosi ir psichologinių sunkumų. 

2. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencija, gilinantis į mokinio savijautos gerinimo aspektus. 

3. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant vaiko ir šeimos gerovės. 

  

Priemonė Vykdymo laikas Atsakingi už 

įgyvendinimą 

Lėšos, 

resursai 

Vertinimo 

kriterijus 

1. Užtikrinti kokybiškas psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas vaikams, turintiems ugdymosi ir psichologinių sunkumų. 

  

1.1.Vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir 

ugdymo (si) problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau - SUP). 

Nuolat 

(pagal registraciją) 

Specialistai Vb. L., 

Sb. L. 

200 

1.2. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir specialiojo ugdymosi ir 

(ar) švietimo pagalbos skyrimo išvadų  rengimas. 

Penktadieniais, 

specialistų komandos 

pasitarimuose 

Specialistai, vedėja Vb. L., 

Sb. L. 

200 

1.3.  Kompleksinio pedagoginio psichologinio įvertinimo išvadų, rekomendacijų 

pristatymas vaiko tėvams/globėjams. 

Po psichologinio 

pedagoginio 

įvertinimo 

Specialistai, vedėja Vb. L., 

Sb. L. 

200 

1.4. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas. Balandžio- rugpjūčio 

mėn. 

Psichologai 

  

Vb. L., 

Sb. L. 

3 

1.5. Gabių vaikų atranka, įvertinimas, rekomendacijų ugdymui parengimas. Nuolat 

(pagal registraciją) 

Psichologai Vb. L., 

Sb. L. 

5 

1.6. Individualus psichologinis mokinių (vaikų), jų tėvų, mokytojų konsultavimas. Nuolat Psichologai Vb. L., 

Sb. L. 

130/1000 

   



1.7. Individualus švietimo pagalbos specialistų, mokytojų ir tėvų konsultavimas 

dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo. 

Nuolat Socialinis pedagogas Vb. L., 

Sb. L. 

15/70 

1.8. Prevencinės programos „Esu saugus“ pilotiniai užsiėmimai šeimoms. 5 grupės/metus Psichologai Pr. L 5 

1.9. Prevencinės programos „Esu saugus“ pilotiniai užsiėmimai šeimoms. 5 grupės/metus Psichologai Pr. L. 5 

1.10. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai vaikams. 3 grupės/metus Psichologai Vb.  L., 

Sb. L. 

1 

1.11. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos programa. 1 grupė/metus Psichologai Vb. 

L.Sb. L. 

1 

1.12. Individualios korekcinės pratybos vaikams, turintiems SUP. Pagal specialiojo 

pedagogo tvarkaraštį 

Specialieji pedagogai Vb. L., 

Sb. L 

15/120 

1.13. Individualios logopedo korekcinės pratybos. Pagal logopedo 

tvarkaraštį 

Logopedas Vb. L, 

Sb. L. 

10/50 

1.14. Individualios tiflopedagogo konsultacijos vaikams (pratybos), mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams. 

Pagal tiflopedagogo 

tvarkaraštį 

Tiflopedagogas Vb. L., 

Sb. L. 

4/30 

1.15. Individualios surdopedagogo konsultacijos vaikams (pratybos), mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams. 

Pagal 

Surdopedagogo 

tvarkaraštį 

Surdopedagogas Vb. L, 

Sb. L. 

10/20 

1.16. Palankaus mikroklimato klasėje kūrimas šviečiant Mokinius ir jų tėvus 

ypatingais atvejais (kuomet klasėje mokosi ypatingi vaikai – tėvų susirinkimai, 

klasių valandėlės). 

Pagal poreikį S. Kučinskienė 

I. Gaigalaitė 

Vb. L., 

Sb. L. 

5 

1.17. Vaikų girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimas ir lavinimas 

taikant Brain-Boy® aparatą. 

Pagal poreikį B. Kaušylienė Vb. L., 

Sb. L. 

25 

1.17. Seminaras tėvams: “Iširusi šeima vaiko akimis. Lojalumo konfliktas. Balandis S. Kučinskienė Vb. L. 

Sb. L. 

1 



1.18. Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinė programa (rengimas 

ir įgyvendinimas). 

Balandis – gruodis J. Bareišienė Pr. L 1 

2. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, gilinantis į mokinio savijautos gerinimo aspektus. 

2.1. Apskrito stalo diskusijos su miesto ugdymo įstaigų VGK nariais. 2 k / m Vedėja Vb. L., 

Sb. L. 

2 

2.2 Utenos r. ugdymo įstaigų psichologų atvejų analizės grupė. 5 k./metus Psichologai 

  

Vb. L., 

Sb. L. 

5 

2.3. Socialinių pedagogų sudėtingų atvejų aptarimo grupės organizavimas ir jos 

veiklos koordinavimas. 

Pagal grafiką Socialinis pedagogas Vb. L., 

Sb. L. 

6/9 

2.4. Metodinis – informacinis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų 

konsultavimas. 

Pagal poreikį Vedėja 

specialistai 

Vb. L 

Vb. L., 

Sb. L. 

1500 

konsultacijų 

2.5. Mokytojų, mokytojo padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų, mokinių, tėvų 

švietimas vaiko raidos, specialiosios pedagogikos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Pagal poreikį Specialistai Vb. L., 

Sb. L. 

200 

2.6. Utenos r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės 

susitikimai. 

1 k./mėn. Spec. Pedagogai, 

logopedas 

Vb. L., 

Sb. L. 

9 

2.7. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojo padėjėjo vaidmuo teikiant 

poreikius atliepiančią pagalbą ugdytiniams“ (10 seminarų). 

Vasaris – gegužė Specialistai Per. L. 1 

2.8. Tėvų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų švietimas patyčių prevencijos 

klausimais. 

Pagal poreikį J. Bareišienė Vb.L 3 

3. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant vaiko ir šeimos gerovės. 

3.1. Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje. Pagal poreikį Vedėja, 

 specialistai 

Vb. L., 4 



3.2. Bendradarbiavimas su savivaldybės ir šalies institucijomis, besirūpinančiomis 

vaiko gerove. 

Pagal poreikį Vedėja, 

 specialistai 

Vb. L., 10 

3.3. Bendradarbiavimas su gydytojais, LASS  darbuotojais, LKNUC specialistais. Sausis – gruodis Vedėja, 

 specialistai 

Vb.L 6 

3.4. Baltosios lazdelės diena mokyklose „Baltoji lazdelė – neregio draugė“. Spalio mėn. Tiflopedagogė 

  

Vb. L. 

  

1 

3.5. Bendradarbiavimas su kitų Aukštaitijos regiono miestų psichologų 

metodiniais būreliais. 

3k/m Psichologai Vb. L. 3 

3.6. Dalyvavimas darbo grupėje, rengiančioje vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo rekomendacijas socialiniams pedagogams (bendri susitikimai/ atskirų 

grupių). 

1k/mėn. 

1k/sav. 

J. Bareišienė Vb. L 5 

20 

3.7. Tarptautinio projekto „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir 

intervencijos paslaugų modelis“ įgyvendinimas kartu su partneriais. 

Sausis – gruodis Psichologai Pr. L 1 

3.8. Tarptautinio tyrimo „Vaiko psichosocialinė raida perėjus iš pradinės į vidurinę 

mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE)“ įgyvendinimas su MRU 

mokslininkais. 

Sausis – gruodis J. Bareišienė 

D. Laurinavičienė 

Pr. L 1 

3.9. Utenos ugdymo įstaigų bendruomenių tėvų, mokytojų, administracijos) 

požiūrio į įtrauktį anketinė apklausa. 

Rugsėjis – gruodis Vedėja, 

Specialistai 

Vb. L., 

Sb. L. 

1 

Finansavimo šaltinių trumpinimai: Valstybės biudžeto (Krepšelio) lėšos – Vb. L., Savivaldybės biudžeto lėšos – Sb. L., Paramos lėšos – P. L., 

Projektų lėšos – Pr. L; Kitos pajamos už paslaugas – K.p.p. 

 

V. Veiklos plano stebėsena 
 

Utenos švietimo centro darbuotojos kalendorinių metų pabaigoje vykdo centro veiklos įsivertinimą, nustato pasiektus rodiklius, įvertina 

priežastis, rengia kitų metų veiklos planą. 


