
 

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS „SAULUTĖ“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

ADOLFAS SKALIŠIUS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-02-07 Nr. 1 

Kaunas 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ (toliau – Centras) – specializuota švietimo įstaiga, kuri 

organizuoja vaiko resocializacijos ir socialinės integracijos procesus, formuoja ir įtvirtina socialiai 

priimtiną elgesį, didina jo psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui ir padeda 

susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant ugdymą (ugdymąsi), švietimo pagalbą, socialinės, būtinos 

pirmos pagalbos priežiūros ir kitas paslaugas. Centras atviras nuolatinei kaitai, pozityvioms idėjoms ir 

naujovėms, besimokanti ir besikeičianti švietimo įstaiga.  

Pirmasis strateginio plano tikslas – užtikrinti mokinių ugdymo proceso kokybę, siekiant kiekvieno 

mokinio resocializacijos ir socialinės integracijos į visuomenę.  

2018 m. eigoje VPP buvo vykdoma 33 mokinėms. PUP patikrą  laikė 2 mokinės, abi mokinės 

patikrą sėkmingai išlaikė. Pažangumas – 100 proc. Pagrindinio ugdymo programos mokomųjų dalykų 

vidutinis įvertinimas metų eigoje siekė 6,25 balo arba sudarė 86,67 proc. pažangių mokinių. Užtikrinant 

Centro aplinkos ir mokinių saugesnes ir sveikesnes ugdymo (si) sąlygas įstaigoje įrengta vaizdo 

stebėjimo sistema. Metų eigoje iš 24 išvykusių Centro mokinių, 22 mokinės tęsė mokslą kitose ugdymo 

įstaigose, 2 mokinės įsiliejo į darbo rinką. Rodiklis – 100 proc. 

Pagerėjo bendradarbiavimas su savivaldybių TBK ir mokinių atstovais pagal įstatymą, kas leidžia 

ugdytinei teikti pagalbą pagal individualius poreikius. Pasiekta, kad bent kartą per mėnesį vaiko atstovas 

pagal įstatymą aplankytų vaiką Centre, pagerėjo bendradarbiavimas su Centro specialistais. 

Centre atsisakyta namų darbų, kas leidžia daugiau laiko skirti individualiam darbui su ugdytine, 

įgyvendinant VPP planą. Atsirado įdomesnių mokymosi ir bendravimo formų. Ugdytinių motyvacijai 

skatinti buvo organizuota 16 išvykų, 5 pažintinės-mokomosios ekskursijos. Mokinės dalyvavo 

konkursuose (tarptautinis dizainerių konkursas „Pakaba 2018“, respublikinis jaunųjų dizainerių 

konkursas-festivalis „EKO Stilius 2018“) už įstaigos ribų.  

Gerai vykdomas Karjeros planavimo ugdymas. Bendradarbiaujant su Kauno profesinio ugdymo 

įstaigomis, mokinės vyksta į šias įstaigas, susitinka ir bendrauja su verslo bei profesinių mokyklų 

atstovais. 

Antrasis strateginio plano tikslas – vykdant VPP teikti mokiniams kompleksinę pagalbą. 

Metų eigoje Centre gyveno ir mokėsi 33 mergaitės, kurioms buvo teikiama kompleksinė pagalba. 

Visoms mokinėms buvo rengiamas individualus ugdymo planas, pagal PPT rekomendacijas – pritaikytų 

ir individualizuotų programų ugdymo planas. Centre taikoma vieninga kaupiamojo balo vertinimo 

sistema, siekianti gerinti mokinių mokymosi motyvaciją bei kokybę. 

Stiprinant švietimo pagalbą mokinėms, metų eigoje padidėjo švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų skaičius. Dirba 3 psichologės ir 2 socialinės pedagogės. Specialistų darbo grafikas sudarytas 

taip, kad mokinės pagalbą galėtų gauti kuo ilgesnę dienos dalį. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą darbą užtikrinant sveikas ir saugias mokinių ugdymosi sąlygas, 

sėkmingą VPP plano įgyvendinimą didelis dėmesys skiriamas VGK darbui, pedagoginių darbuotojų 

mokymams Centre bei kvalifikacijos ir bendrųjų kompetencijų kėlimui. Buvo pravesti švietimo pagalbos 



specialistų ir auklėtojų mokymai dėl VPP plano įgyvendinimo analizės, eigos, pokyčių vertinimo, plano 

peržiūros, papildymo, koregavimo ir t.t. Tam tikslui sukurta speciali internetinė prieiga prie VPP planų, 

kad kiekvienas mokytojas, auklėtojas, švietimo pagalbos specialistas bet kada galėtų prisijungti ir daryti 

mėnesinio plano korekcijas, papildymus, pokyčius, įgyvendinimo sėkmes ir nesėkmes, o VGK posėdžio 

metu aptariama ir nusimatomi trumpalaikiai tikslai, priemonės ir metodai tolimesniam mėnesio darbui 

Peržiūrimi bei koreguojami įstaigos vidaus dokumentai, pakeisti auklėtojų ir budėtojų darbo 

grafikai, užtikrinantys didesnę darbuotojo atsakomybę už tiesioginių pareigų atlikimą. 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti prevenciniai projektai: „Pažink save ir 

pasaulį“ su kviestine lektore A.Bačiene apie priklausomybę sukeliančias medžiagas ir jų pasekmes – 3 

susitikimai, „Prekyba žmonėmis. Atpažink, reaguok, padėk“, metų eigoje įvyko 3 prevenciniai 

užsiėmimai dėl priklausomybių ir susitikimai su atsikračiusiais priklausomybių asmenimis. 

Trečiasis strateginio plano tikslas – įgyvendinant VPP tobulinti ir atnaujinti materialinę bazę. 

Atlikti mergaičių 3 a. gyvenamųjų ir bendrojo ugdymo mokyklos mokymosi patalpų remonto 

darbai, mokomuosiuose kabinetuose įrengti langų užtamsinimai (žaliuzės). Veikia informacinių 

technologijų kabinetas. Metodiniame kabinete įrengta IT sistema. Metų pabaigoje, gavus papildomą 10,4 

tūkst. eurų finansavimą: nupirkta dalis baldų miegamiesiems kambariams, galutinai atsiskaityta už 

šilumos sistemos mazgo rekonstrukciją, pakeista dalis langų, sutvarkytas technologijų-ikiprofesinio 

mokymo kabinetas. Siekiant ugdyti mergaičių savarankiškumą nupirkti baldai bei įranga virtuvėlių 

įrengimui: viena virtuvėlė įrengta pilnumoje, kitoje vyksta baigiamieji darbai. Baigiama įruošti kambarys 

darbuotojams, kuriame bus galima pailsėti ir papietauti. Atnaujintas sportinis inventorius ir papildomai 

įsigyta laisvalaikio įrangos ir žaidimų, mergaičių laisvalaikio praleidimui nupirkti 2 televizoriai. Centro 

erdvės puošiamos mergaičių darbais. 

Susitikimams su atstovais pagal įstatymą įrengtas svečių (susitikimų) kambarys. 

Paramos būdu gauta: 6 vnt. stacionarių kompiuterių su stalais, 5 vnt. nešiojamų kompiuterių, 2 vnt. 

minkštų poilsio baldų komplektai. 

Strateginio plano tikslai iš dalies įgyvendinti, Metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, mano 

supratimu, buvo tikslingai įgyvendinami. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. 2018 m. pasirengti 

įgyvendinti ir taikyti 

Švietimo įstatymo 

pakeitimus 

Švietimo įstatymo 

pakeitimų 

įgyvendinimas, 

mokinių vidaus tvarkos 

taisyklių 

įgyvendinimas, 

mokymosi sutarčių 

papildymas, ugdymo 

plano 2018-2019 

mokslo metams 

parengimas 

2018 m. II-IV ketvirtis: 

1.Pakeistos Mokinių 

vidaus tvarkos 

taisyklės; 

2.Papildyta mokymosi 

sutartis; 

3.Sudaryta darbo grupė 

2018-2019 m.m. 

ugdymo planui 

parengti; 

4.Bus parengtas 

ugdymo planas. 

1.Papildytos ir 

patvirtintos Mokinių 

vidaus taisyklės. 

Direktoriaus 2018-10-

16 įsak. Nr. 1-1.3-48;  

2.Papildyta ir 

patvirtinta mokinių virš 

14 m. Mokymosi 

sutartis. Direktoriaus 

2018-09-03 įsak. Nr. 1-

1.3-37; 

3. Sudaryta darbo grupė 

Ugdymo plano 

projektui parengti. 



Direktoriaus 2018-06-

12 įsak. Nr. 1-1.3-21;  

4.Suderintas ir 

patvirtintas 2018-2019 

m.m. Ugdymo planas. 

Direktoriaus 2018-08-

31 įsak. Nr. 1-1.3-27. 

1.2. 2018m. pasirengti ir 

taikyti naują LR Vaiko 

minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymą, 

įgyvendinti Vaiko vidutinės 

priežiūros priemonės 

įgyvendinimo tvarkos 

aprašą 

Nuo 2018-03-01 pradėti 

įgyvendinti LR Vaiko 

minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymą ir 

pradėti įgyvendinti 

Vaiko vidutinės 

priežiūros priemonės 

įgyvendinimo tvarkos 

aprašą 

2018 m. III ketvirtis: 

1.Įsteigta pusiau atviro 

tipo grupė; 

2.Patobulintas pusiau 

atviro tipo grupės 

tvarkos aprašas; 

3.Patobulintas vaiko 

individualus vidutinės 

priežiūros vykdymo 

planas su integralia 

individualaus ugdymo 

plano dalimi. 

1.Įsteigta pusiau atviro 

tipo grupė ir patvirtinti 

uždaro tipo ir pusiau 

atviro tipo grupių 

tvarkos aprašai. 

Direktoriaus 2017-12-

29 įsak. Nr. 1-1.3-60; 

2.Patobulinta 

individualaus vaiko 

ugdymo plano forma. 

Direktoriaus 2018-12-

31 įsak. Nr. 1-1.3-75. 

1.3. Skatinti Centro 

bendruomenės ir vaiko 

atstovų bendradarbiavimą, 

naujų socialinių partnerių 

paieška ir ryšių plėtojimas 

Bendrų vaiko atstovų 

pagal įstatymą, Centro 

bendruomenės ir 

mokinių renginių 

organizavimas, naujų 

bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas 

2018 m. II-IV ketvirtis: 

1.Suorganizuoti 2 

bendrus renginius su 

vaiko atstovais pagal 

įstatymą, Centro 

bendruomene bei 

mokiniais; 

2.Pasirašyti 2 

bendradarbiavimo 

sutartis su socialiniais 

partneriais. 

1.2018 m. sausio 

paskutinį penktadienį 

vyko atvirų durų diena, 

kurioje dalyvavo ne tik 

atstovai pagal įstatymą, 

bet ir socialiniai 

partneriai. Mergaitės 

susitikimo dalyviams 

koncertavo; 

2.Metų eigoje minėtinų 

švenčių (Kovo-8, 

Motinos diena, šv. 

Kalėdos ir kt.) 

kviečiami atstovai 

pagal įstatymą, 

socialiniai partneriai 

apsilankyti Centre, 

pasižiūrėti mergaičių 

paruošto koncerto; 

3.Metų eigoje 

pasirašytos 4 naujos 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

sutartys: 2018-02-21 

Nr. 20-ST2-16, 2018-

03-22 (VšĮ KOPŽI), 

2018-04-17 Nr. B18-27 

(Jungtinės partnerystės 

su 2 soc. partneriais), 

2018-09-19 Nr. 8.  

1.4. Patobulinti ir įteisinti 

darbo apmokėjimo sistemą 

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos valstybės 

ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

2018 m. I-IV ketvirtis: 

1.Parengtas ir 

patobulintas darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašas; 

1.Parengta ir patvirtinta 

Mokytojų pareigybių 

aprašymo metodika. 

Direktoriaus 2018-08-

03 įsak. Nr. 1-1.3-25; 



apmokėjimo įstatymo 

straipsnių nuostatas 

2.Visi darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašu (pakeitimais); 

3.Pakeisti pareigybių 

aprašai; 

Visi darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai su jų 

veiklos vertinimo 

išvada. 

2.Parengtas ir 

patvirtintas Mokytojų, 

dirbančių pagal 

bendrojo ugdymo 

programas, metų darbo 

krūvio sandaros 

nustatymo tvarkos 

aprašas. Direktoriaus 

2018-09-07 įsak. Nr. 1-

1.3-40. Visi darbuotojai 

supažindinti su Aprašo 

ir priedo nuostatomis; 

3.Patvirtinta Mokytojų 

etatinio darbo 

apmokėjimo 

skaičiuoklė 2018-2019 

m.m. Direktoriaus 

2018-09-19 įsak. Nr. 1-

1.3-44; 

4.Parengtas ir 

patvirtintas Mokytojų 

pareigybių sąrašas 2018 

m. rugsėjo 1 d. 

Direktoriaus 2018-10-

16 įsak. Nr. 1-1.3-49. 

Visi darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

pareigybių sąrašu. 

5.Parengti ir patvirtinti 

visų Mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

Direktoriaus 2018-10-

16 įsak. Nr. 1-1.3-49. 

Visi darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

Aprašais.  
 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Sunku pilnumoje įvertinti ir apibendrinti 

įstaigos veiklą, strateginių tikslų, metinės 

veiklos įgyvendinimą 

Įstaigos direktoriumi dirbu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įrengta Centro išorės ir vidaus patalpų vaizdo 

stebėjimo sistema 

Įrengta vaizdo stebėjimo sistema užtikrina saugią 

Centro išorės aplinką, užtikrina prevencines 

priemones apsisaugant nuo pašalinių ir 

nepageidaujamų asmenų vizitų. Vidaus vaizdo 

stebėjimo sistema užtikrina saugesnę mergaičių ir 



darbuotojų aplinką, leidžia operatyviau 

bendradarbiauti su policijos pareigūnais. 

Parengtas ir direktoriaus 2018-12-05 įsak. Nr. 1-

1.3-65 patvirtintas Vaizdo stebėjimo kamerų 

naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos 

aprašas. Visi darbuotojai supažindinti su Aprašu 

ir gautas raštiškas sutikimas dėl kamerų įrengimo 

ir vaizdo stebėjimo. 
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1. Nebuvo    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai  

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai  
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Sėkmingai įgyvendinti VPP  įgyvendinimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 



 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


