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ŠVIETIMO SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS PLANAS  
 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį 

administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti pokyčius, prižiūrėti kitų savivaldybės 

įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą. 

Prioritetinė kryptis – ugdymo kokybės gerinimas. 

Tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kokybišką švietimo įstaigų veiklą, sudarant galimybes kiekvienam besimokančiajam pasiekti kuo 

geresnių rezultatų. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, matuojant mokinio pažangą ir gerinant mokymosi 

pasiekimus. 

2. Inicijuoti vadybinės bei pedagoginės patirties sklaidą, gerinant mokymosi pasiekimus. 

3. Teikti pagalbą švietimo įstaigos bendruomenei konsultuojant, analizuojant ir vertinant įvairias veiklos sritis. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi, vykdytojai Rezultatų 

aptarimas 

Pastabos 

1. Organizacinė veikla 

1.1.  Sprendimų, potvarkių, įsakymų projektų rengimas Pagal poreikį B. Tekorienė,  

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

  

1.2. Konkursų švietimo įstaigų direktoriaus pareigoms 

organizavimas 

Pagal poreikį B. Tekorienė,  

N. Petkevičienė 

  

1.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių 

koordinavimas ir organizavimas 

Pagal rajoninių 

renginių planą 

Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

 Veiklos plano  

1 priedas 

1.4. Švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui 

pasitarimų organizavimas 

Kas mėnesį B. Tekorienė,  

R. Žemailienė 

  

1.5. Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Kovo-rugsėjo B. Tekorienė,    
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organizavimas  mėn. V. Kubaitienė 

1.6. Meninės raiškos projektų konkurso organizavimas Kovo mėn. V. Kubaitienė   

1.7. Centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimas 

Gegužės, 

rugpjūčio mėn. 

V. Nemanienė   

1.8. Rajono mokinių tarybos veiklos koordinavimas Pagal mėnesio 

planus 

V. Kubaitienė Mokinių tarybos 

pasitarimuose 

Veiklos plano  

2 priedas 

1.9. Duomenų ir ataskaitų teikimas informacinėse sistemose  Pagal poreikį Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

  

1.10. Švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų pirmininkų 

pasitarimų dėl vaiko gerovės užtikrinimo 

organizavimas 

2 kartus per metus V. Kubaitienė   

2. Dokumentų analizė 

2.1. Mokyklų ugdymo planų analizė ir derinimas Birželio, 

rugpjūčio mėn. 

B. Tekorienė 

Skyriaus ir poskyrio 

specialistai  

Individualiai  

2.2. Strateginių planų vertinimas Rugsėjo mėn. R. Jankauskas,  

B. Tekorienė 

Individualiai  

2.3. Tarifikacijų ir etatų sąrašų vertinimas Sausio, rugsėjo 

mėn. 

B. Tekorienė Individualiai  

2.4. Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo vertinimas Sausio, spalio-

lapkričio mėn. 

B. Tekorienė Individualiai su 

įstaigų vadovais 

 

2.5. Mokinių pavėžėjimo grafikų derinimas Rugsėjo mėn. B. Tekorienė   

3. Šalies, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų koordinavimas ir įgyvendinimas 

3.1. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ 

Visus metus G. Milukienė   

3.2. Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“   Visus metus V. Kubaitienė Mokyklų vaiko 

gerovės komisijos 

pirmininkų 

pasitarime 

Bendradarbiaujant 

su Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

centru 

3.3. Švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ Visu metus R. Žemailienė   

3.4. Projektas „Mokyklų atnaujinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ 

Visu metus G. Milukienė   
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4. Švietimo įstaigų veiklos priežiūra (vizitai, teminės patikros) ir konsultavimas 

4.1. Grįžtamoji patikra dėl metodinės veiklos organizavimo 

mokyklose 

II pusmetis Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Parengta pažyma ir 

pristatyta švietimo 

įstaigų vadovų 

pasitarime 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.2. Grįžtamoji patikra dėl socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo mokyklose 

I pusmetis Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Parengta pažyma ir 

pristatyta švietimo 

įstaigų vadovų 

pasitarime 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas Per metus Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenų 

panaudojimas mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti  

Per metus  R. Žemailienė, 

poskyrio specialistai  

Individuliai, 

mokyklų 

bendruomenėse, 

švietimo įstaigų 

vadovų, rajono 

metodinių būrelių 

pasitarimuose 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.5. Klasės vadovo veiklos organizavimas Sausio – 

balandžio mėn. 

V. Kubaitienė Švietimo įstaigų 

vadovų pasitarime 

Tęsiama patikra 

4.6. Švietimo pagalbos organizavimas ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

Per metus V. Nemanienė Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.7. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas bendrojo 

ugdymo mokyklose 

Per metus V. Nemanienė Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.8. Elektroninio dienyno tvarkos aprašo įgyvendinimas I pusmetis V. Jurienė Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Tęsiama patikra 

4.9. Mokyklų veiklos tobulinimo planų po išorės vertinimo 

rengimas ir įgyvendinimas Vainuto gimnazijoje, Usėnų, 

Katyčių ir Kintų pagrindinėse mokyklose 

Per metus G. Milukienė  Individualiai  
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4.10. Veiklos kokybės rodiklio „Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“ įsivertinimo išvadų analizė 

Birželio mėn. G. Milukienė 

 

Įsivertinimo 

koordinatorių 

pasitarime 

 

4.11. Mokyklos veiklos pokyčių stebėjimas ir vertinimas – 

dalyvavimas susirinkimuose, posėdžiuose, renginiuose 

Per metus Skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.12. Kolegialaus grįžtamojo ryšio įtaka mokymo(si) 

pasiekimams 

Balandžio-

gegužės mėn. 

G. Milukienė, 

R. Žemailienė 

Individualiai  

4.13. Asmens duomenų saugos taisyklių mokyklose 

įgyvendinimas 

I pusmetis V. Jurienė Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

Tęsiama patikra 

4.14. Dieninių vaikų vasaros poilsio stovyklų veiklos 

organizavimas 

Birželio – rugsėjo 

mėn.  

V. Kubaitienė Įrašai įstaigos 

tikrinimo žurnale,  

Švietimo įstaigų 

vadovų pasitarime 

 

4.15. Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas Per metus 

 

B. Tekorienė, 

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale. 

Su mokyklų ir 

maitinimą 

organizuojančių 

įmonių vadovais 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.16. Profesinio informavimo ir orientavimo veikla 

mokyklose 

II pusmetis V. Jurienė Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale, 

pokalbiai 

 

4.17. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Per metus G. Milukienė, 

V. Jurienė 

Individualiai  Pagal mėnesio 

veiklos planus 

4.18. Prevencijos programų įgyvendinimas švietimo įstaigose Per metus V. Kubaitienė Mokyklų vaiko 

gerovės komisijos 

pirmininkų 

pasitarime 

Pagal mėnesio 

veiklos planus 

5. Tiriamoji veikla, apklausos 

5.1. Tyrimas mokiniams „Mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymas“ 

Spalio mėn. R. Žemailienė, 

G. Milukienė 

Švietimo įstaigų 

vadovų pasitarime 
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5.2. Švietimo įstaigų apklausa apie socialinės rizikos 

veiksnius, socialinio emocinio ugdymo, prevencijos bei 

kitų programų įgyvendinimą švietimo įstaigose  

Rugsėjo- spalio 

mėnesiais 

V. Kubaitienė Mokyklų vaiko 

gerovės komisijos 

pirmininkų 

pasitarime 

 

6.  Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas     

6.1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų organizavimas ir 

vykdymas 

Kovo-balandžio 

mėn. 

R. Žemailienė, 

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale 

Pagal atskirą 

grafiką 

6.2. Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų 

organizavimas, vykdymas ir vertinimas 

Kovo-gegužės 

mėn. 

R. Žemailienė, 

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale 

Pagal atskirą 

grafiką 

6.3. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo organizavimas ir vykdymas 

Pagal NEC 

grafiką 

R. Žemailienė, 

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Įrašai įstaigos 

tikrinimų žurnale 

Pagal atskirą 

grafiką 

6.4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

organizavimas, vykdymas ir vertinimas 

Balandžio-

gegužės mėn. 

R. Žemailienė,  

skyriaus ir poskyrio 

specialistai 

Švietimo įstaigų 

vadovų 

pasitarimuose 

Pagal atskirą 

grafiką 

 

 

_______________ 

_________________________________________ 


