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                     PRITARTA 

                       Centro tarybos 2019 m. sausio 16 d. 

 protokoliniu nutarimu Nr. V6-1 

 

 PATVIRTINTA 

 Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus 

 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V1-7  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tikslas – įgyvendinant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, sudaryti sąlygas mokinių, 

turinčių elgesio sutrikimų, kokybiškam ugdymui ir socializacijai, orientuojantis į vaiko 

individualius intelektinius, fizinius gebėjimus ir kultūringos, kritiškai mąstančios, 

besivadovaujančios bendražmogiškomis vertybėmis, atsakingos ir šiuolaikinės visuomenės iššūkius 

atliepiančios asmenybės ugdymą. 

2. Vizija – moderni, atvira nuolatinei kaitai, pozityvioms idėjoms ir naujovėms, 

besimokanti ir besikeičianti švietimo įstaiga, efektyviai įgyvendinanti vidutinės priežiūros priemonę 

saugioje, kūrybiškoje, pagarba vienas kitam ir bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje. Tai mokykla su 

kryptingu ir efektyviu kultūriniu, meniniu, sveikos gyvensenos ugdymu ir patraukliu neformaliuoju 

švietimu, siekiant, kad kiekvienas mokinys taptų atsakingu, kūrybingu ir tolerantišku žmogumi. 

3. Misija – orientuojantis į sėkmingą vaiko integraciją visuomenėje, teikti kokybišką ir 

mokinio gebėjimus atitinkantį ugdymą ir savalaikę psichosocialinę ir pedagoginę pagalbą, padėti 

kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų mokymosi ir elgesio dinamikos 

rezultatų. 

4. Filosofija – žmogaus ugdymas yra kompleksinis procesas, kurio metu perduodamos ne 

tik žinios, bet ir socialinės elgsenos pavyzdžiai, pasaulėžiūra, pasaulėjauta, vertybės ir yra paremtas 

humanizmo, pabrėžiant žmogaus unikalumą ir vertingumą, principais. Šūkis „Mokomės ne 

mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka). 

5. Gruzdžių vaikų socializacijos centro pristatymas. Gruzdžių vaikų socializacijos 

centro pastatai mena gilią istoriją – Centras įsikūręs 1890 m. G. Naryškino pastatytame mūriniame 

pastate, kuriame buvo įsikūrusi valdinė ligoninė. 1924 m. čia įsteigta aklųjų senelių prieglauda. 

1972 m. įkurta pirmoji Tarybų Sąjungoje specialioji pagalbinė mokykla 12–16 metų teisėsaugos 

pažeidimus padariusiems berniukams. 1993 m. ši mokykla reorganizuota ir įkurti specialieji vaikų 

globos namai, o nuo 1995 m. specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, skirti nepilnamečiams 

teisėtvarkos pažeidimus padariusiems berniukams, veikė pradinė mokykla. 2008 m. sausio 1 d., 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui, Gruzdžių 

specialieji vaikų auklėjimo ir vaikų globos namai pervardinti Gruzdžių vaikų socializacijos centru. 

Nuo 2010 m. liepos 1 d. Gruzdžių vaikų socializacijos centro savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

6. Centro kontekstas. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo vaikų 

socializacijos centras (kodas – 31232630), skirtas 14–15 metų mokiniams (išimtinais atvejais 

jaunesniems nei 14 metų mokiniams), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vidutinės 

priežiūros priemonės vykdymas. Priima berniukus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatyme, Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo 

mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo 
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ministerija, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra 

Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.  

Didžiausias mokinių skaičius – dvidešimt keturi (24) mokiniai. Mokinių skaičius grupėje ir 

klasėje – ne didesnis kaip šeši (6) mokiniai. 

Centro mokymosi aplinka iš dalies pritaikyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose 

iškeltiems tikslams siekti, sudarytos galimybės mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymui(si) 

individualiai, praktinei, darbinei, teorinei veiklai. Pagal galimybes kiekvienam mokiniui sudarytos 

sąlygos dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: vaizdo ir garso grotuvus, 

multimediją, projektorius, televizorius, papildomus informacijos šaltinius (mokomosios 

kompiuterinės programos, žinynai, žodynai, enciklopedijos). Nuo tradicinių klasių erdvių 

pereinama prie „klasių be sienų“ – ugdymo(si) procesas vyksta fojė, laisvalaikio tipo edukacinėje 

erdvėje, Centro kieme ir kitose vidinėse bei išorinėse Centro erdvėse. Sukurta gera sportinė, 

technologijų ir informacinių technologijų mokymo bazė.  

Ugdymo(si) aplinka – stimuliuojanti mokymąsi, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą. 

Demonstruojami mokinių darbai, tampantys Centro puošybos elementais. 

Atnaujinta Centro internetinė svetainė, reprezentuojanti Centrą, skelbiama pagrindinė 

informacija apie Centro veiklą – mokinių užimtumą, Centro aplinką ir pan. Centras veikia kaip 

atvira visuomenei, šiuolaikiška švietimo ugdymo įstaiga. Plečiamas mokinių socialinis tinklas, 

siekiant, kad mokiniai išliktų aktyvūs visuomenės nariai. 

Jauki ir gražiai tvarkoma įstaigos teritorija primena namų aplinką. Mokiniai prisideda prie 

Centro aplinkos kūrimo savo darbais, dalyvauja tvarkant aplinką, kurioje jiems gera, įdomu gyventi. 

Naujai įsigytame šiltnamyje mokiniai augino ir prižiūrėjo daržovių derlių. Nuolat sulaukiama daug 

svečių iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų, savivaldybių administracijų, teisėsaugos institucijų, 

palaikomi ryšiai su Latvijos socializacijos centru „Naukšēni“, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

ir kt.  

Centre ugdymas grindžiamas nustatytomis bendruomenės narių elgesio ir etikos normomis, 

remiantis vaikų elgesio stebėsenos ir vertinimo sistema, taikomos teisės aktuose nurodytos poveikio 

priemonės už mokinio elgesio normų pažeidimus bei reaguojant į kraštutinis netinkamo vaiko 

elgesio atvejus, siekiant užtikrinti bendruomenės narių ir pačio vaiko psichinį ir fiziologinį 

saugumą. 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖS APIBENDRINIMAS 

II.1. VEIKLOS PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro veiklos programą vykdo administracija, pedagoginis ir 

aptarnaujantis personalas. Iš jų (pareigų pavadinimai; etatiniai vienetai): 

Direktorius – 1,0 etatas 

Pavaduotoja ugdymui – 1,0 etatas 

Pavaduotojas ūkiui – 1,0 etatas 

Vyriausiasis buhalteris – 1,0 etatas 

Auklėtojai – 7,0 etatai 

Mokytojai – 3,71 etato  
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Pagalbos mokiniui specialistai – 4,50 etato 

Specialistai (buhalterė, slaugytoja) – 1,5 etatas 

Kvalifikuoti darbuotojai  – 11,0 etatų 

Darbuotojai (darbininkai) – 5,0 etatai 

 

Pagal kvalifikaciją: mokytojai – 4, vyresnieji mokytojai – 6, mokytojai metodininkai – 3; 

auklėtojai – 2, vyresnieji auklėtojai – 7, vyresnioji socialinė pedagogė – 1, socialinė pedagogė – 1, 

psichologė asistentė – 1, vyresnioji specialioji pedagogė – 1. 

2018 m. IV ketvirtį auklėtojas Vitalijus Tenys įgijo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę 

kategoriją. 

 

II.2. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

2017–2018 m. m. ugdymas organizuotas 5–8 klasėse. Iki 2018 m. vasario 26 d. Centre buvo 

du klasių komplektai: 6–7 ir 7–8 (2017-09-01, direktoriaus įsak. Nr. V2-153/a), nuo vasario 26 d. – 

trys klasių komplektai: 5–6, 7, 7–8 (2018-02-26, direktoriaus įsak. Nr. V2-65), nuo balandžio 23 d. 

– du klasių komplektai: 5, 7; 6, 8 (2018-04-20, direktoriaus įsak. Nr. V2-116). 

2018–2019 m. m. nuo rugsėjo 3 d. Centre ugdymas organizuojamas 5–8 klasėse. 

2018 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-229 patvirtinti du jungtiniai klasių komplektai: 

6–7 ir 7–8. 

Nuo rugsėjo 1 d., perėjus prie naujo etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio, teigiamus 

ugdymo(si) pokyčius pajuto visa Centro bendruomenė. Centre sustiprėjo tos veiklos, kurios gerina 

ugdymo kokybę, keičia Centro gyvenimą.  

Skiriant daugiau laiko individualiai pagalbai mokiniams, pakeitus pamokų laiką, Centre 

atsisakyta namų darbų, ieškant įvairesnių, įdomesnių mokymosi ir bendravimo formų. Mokiniai 

gauna daugiau mokytojų konsultacijų ir kitą mokymosi pagalbą. Tai leido kurti Centrą be namų 

darbų. 

Dienos struktūra pritaikyta „visos dienos mokyklos“ modeliui – ugdomosios ir 

auklėjamosios veiklos darbo pobūdžio kaitai (2018-08-31 direktoriaus įsak. Nr. V2-228 „Dėl 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro dienos struktūrų 2018–2019 m. m. tvirtinimo“: dienos 

struktūra mokinio adaptacijos laikotarpiu (iki 3 dienų); dienos struktūra mokinio adaptacijos 

laikotarpiu iki 2 savaičių; dienos struktūra mokinio adaptacijos laikotarpiu iki 6 savaičių; dienos 

struktūra 2018–2019 m. m.). Įgyvendinant „visos dienos mokyklos“ modelio kūrimą,  sustiprinant 

veiklas, gerinant ugdymo kokybę, organizuoti ir vykdyti mokykliniai projektai, kurtos edukacinės 

aplinkos, erdvės ir t. t. 

Lapkričio mėnesį pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo projekte „Kino klubai“. Projekto 

tikslas – vystyti kino edukaciją Lietuvoje, suteikti prieigą legaliai žiūrėti lietuviškus bei užsienio 

filmus, per filmus pažinti įvairiausių šalių kultūras ir pan. Mokiniams kas savaitę rodomi filmai iš 

specialiai sudaryto filmų katalogo, o po peržiūrų rengiami filmų aptarimai. Tai dar vienas 

mokiniams patrauklus būdas mokytis. 

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos vyksta penkias dienas 

per savaitę. Pamokos prasideda 9.00 valandą, pamokos trukmė – 45 minutės, pertraukos – 

15 minučių. 
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Siekiant mokiniams suteikti platesnes galimybes, motyvuoti ir mokyti mąstyti ir elgtis 

atsakingai, iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, kiekvienoje klasėje 

organizuojamos Ankstyvosios intervencijos, EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos programa 

asocialaus elgesio problemų turintiems nepilnamečiams) ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos 

pamokos. 

II.2.1. KULTŪRINĖS PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

Centro formuojamo ugdymo turinio dalį sudarė Centre ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, sportinė, praktinė veikla. Šios netradicinio ugdymo dienos susietos su Centro 

ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. Šiai veiklai skirta 60 pamokų:  

             1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tema 

Pamokų 

skaičius 
Data Direktoriaus įsakymai 

1. Pilietiškumo ir laisvės kovų minėjimas 6 02-12 2018-02-09 Nr. V2-44 

2. Etnokultūros diena 6 03-28 2018-03-26 Nr. V2-87 

3. Tarptautinė jaunimo diena  6 04-24 2018-04-24 Nr. V2-123 

4. Sporto turizmo diena  6 06-01 2018-06-01 Nr. V2-160 

5. Ekskursijų diena  6 06-08 2018-06-08 Nr. V2-167 

6. Karjeros diena 6 06-15 2018-06-14 Nr. V2-178 

7. Mokslo ir žinių diena 6 09-03 2018-09-03 Nr. V2-231 

8. Europos kalbų diena 6 09-25 2018-09-25 Nr. V2-248/a 

9. 
Tarptautinė Tolerancijos diena su 

Tolerancijos raktu 
6 11-15 2018-11-15 Nr. V2-311 

10. Šv. Kalėdų šventė 6 12-18 2018-12-17 Nr. V2-330 

 

Įvairi pažintinė, sportinė, kūrybinė veikla vyko ir pačiame Centre, ir už jo ribų. 

Vadovaujantis Centro renginių plane numatytomis veiklomis, pravesti: 

 Tradiciniai kalendoriniai renginiai (renginys, skirtas Tarptautinei Mokytojų dienai, 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena, renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti, Žiemos palydų 

šventė „Užgavėnių šventė“, šv. Velykų šventė Centro bendruomenei, popietės „Žvakutės tamsoje. 

Prisiminkime išėjusius“, Kūčių vakarienė. Burtai ir žaidimai, šv. Kalėdų papročiai ir t. t.). 

 Valstybinės šventės. Istorinės atminties dienos (sausio 13-oji – prisiminimų ir pagarbos 

pamoka, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas, kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena, stendų kūrimas ir leidimas istorinėms atminties dienoms prisiminti). 

 Sporto renginiai (turizmo ir sporto diena, stalo teniso, šaškių, smigio, draugiškos 

futbolo, tinklinio, mažojo futbolo, bilijardo, krepšinio varžybos su kitomis mokyklomis). 

 

II.2.2. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

 

Centras sudarė galimybes kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių 

krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas: 
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                        2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Užsiėmimo 

pavadinimas 

Savaitinių 

valandų 

skaičius 

Paskirtis 

Sav. val. sk./laikas Pedagogo 

vardas, 

pavardė 

1. 
Medžio darbų 

būrelis 
2 

Meninio-

technologinio 

lavinimo, 

saviraiškos 

poreikių 

tenkinimas, 

profesinių ir 

asmeninių 

kompetencijų 

ugdymas. 

2 val. / antradieniais 

10.00–12.00 val. 

A. Milašauskas 

2. 
Kultūrizmo 

būrelis 
2 

Fizinis lavinimas ir 

asmeninių 

kompetencijų 

ugdymas. 

2 val. / trečiadieniais 

15.00–17.00 val. 

A. Navickas 

3. Dziudo būrelis 2 

Fizinis lavinimas ir 

asmeninių 

kompetencijų 

ugdymas. 

2 val. / ketvirtadieniais 

15.00–17.00 val. 

S. Kulikauskas 

4. 

Informacinių 

technologijų 

„Bitas“ 

2 

Darbo kompiuteriu 

įgūdžių 

tobulinimas. 

2 val. / pirmadieniais 

14.00–16.00 val. 

K. Rimkuvienė 

Per dieną keičiamos formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos. 

II.2.3. PREVENCINĖ VEIKLA 

 

Vyko prevencinės paskaitos su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viešosios 

policijos skyriaus bendruomenės pareigūnų grupės specialistais. Įvyko eilė prevencinių individualių 

pokalbių su Probacijos skyriaus pareigūnais. Vyko akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto prieš 

vaikus“, Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“ (už dalyvavimą gauta Vaikų linijos padėka), emocijų 

pažinimo valandėlė „Blogi įpročiai“, renginiai, skirti Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, 

AIDS dienos minėjimas „Protmūšis“ (gauta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padėka už svarų 

indėlį prasmingoje ŽIV/AIDS prevencijos veikloje). 

 

II.2.4. PILIETIŠKUMO UGDYMAS 

 

Pilietiškumas buvo ugdomas dalyvaujant Centro, Gruzdžių miestelio bendruomenės bei 

respublikos mastu organizuotuose renginiuose: valstybinių švenčių, istorinių atminties dienų 

minėjimuose, konkursuose, parodose. Mokiniai prisidėjo prie Gruzdžių bendruomenės 

įgyvendinamo projekto „Karvelių pakrantės sutvarkymas“, dalyvavo sutvarkytos Karvelių 
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pakrantės atidarymo šventėje, akcijoje „Darom 2018“, pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti 

Tarptautinę tolerancijos dieną (už dalyvavimą gautas Tarptautinės istorinio teisingumo komiteto 

Padėkos raštas), pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje Sausio 13-osios įvykiams prisiminti (gauta 

Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos Padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“), kūrė Kalėdinė nuotaiką Gruzdžių miestelyje (gauta seniūnės 

N. Bagdonavičienės padėka už Kalėdinės nuotaikos kūrimą Gruzdžių miestelyje) ir t. t. 

 

II.2.5. SOCIALINĖ VEIKLA 

 

Mokiniai dalyvavo socialinėse veiklose, padedančiose mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam vertybines nuostatas: 

                                                                                                                                                 3 lentelė 

Klasė 
Valandų 

skaičius 
Atliktos veiklos 

6–8 12 

Dalyvavimas akcijoje „Darom 2018“. 

Šeštadieninis bėgimas „Runway Run 2018“. 

Centro aplinkos tvarkymas. 

Centro gėlynų, šiltnamyje auginamų daržovių priežiūra. 

Dalyvavimas  Gruzdžių seniūnijos organizuotoje akcijoje, skirtoje vaikų 

gynimo dienai paminėti. Akcijos simbolių – „baltų balandžių“ 

gaminimas. 

Dalyvavimas Gruzdžių bendruomenės organizuotoje Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventėje „Susikurkime Kalėdinę nuotaiką“. 

Centro augintinių priežiūra. 

 

Atsižvelgiant į Centre organizuojamą pilietiškumo ugdymą, bendruomenės tradicijas, 

socialinei-pilietinei veiklai per mokslo metus mokiniui skirta 12 pamokų.  

 

II.2.6. RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

Mokinių laisvalaikio organizavimui, skatinimui organizuotos išvykos į Šiaulių arenoje 

vykstančius renginius (esame nuolatiniai krepšinio varžybų stebėtojai, įsigyti abonementai), skatinta 

aktyvi fizinė mokinių veikla Sveikatos ir sporto klube „Gylys“, Šiaulių lengvosios atletikos sporto 

mokykloje, Gruzdžių gimnazijoje, Meškuičių gimnazijoje, Šiaulių profesinio rengimo centre, 

Šiaulių plaukimo centre „Delfinas“, sporto ir pramogų arenoje KANE‘S Šiauliuose (batutų parke) ir 

t. t. 



9 

II.3. VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS (VPP) INDIVIDUALAUS PLANO 

RENGIMAS 

 

Kiekvienam į Centrą atvykusiam vaikui vidutinės priežiūros priemonė buvo įgyvendinama 

pagal jam parengtą Individualų vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planą, kurio sudėtinė 

dalis yra vaiko individualus ugdymo planas. Planą rengė švietimo pagalbos specialistai, vaiko 

auklėtojai (dirbantys su vaiku individualiai) ir mokytojai. Plano rengime taip pat dalyvavo pats 

vaikas, kuris rašo atvykimo į Centrą istoriją, išsikeldamas sau trumpalaikius savaitės tikslus, 

vertindamas pasiektus savo paties mokymosi rezultatus ir elgesio pokyčius. Individualus planas 

buvo rengiamas, derinamas kartu su vaiko įstatyminiais atstovais, kitomis suinteresuotomis 

institucijomis, kuomet jie skambindavo, atvykdavo į Centrą, kitaip domėjosi vaiko pasiekimais, 

turėjo vienokią ar kitokią įtaką vaikui.  

Planas apima vaiko ugdymą(si) pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo švietimo, socialinių 

įgūdžių ugdymo (EQUIP ir Ankstyvosios intervencijos) programas, gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

elgesio korekcijos ir vaikui teikiamą švietimo pagalbą.  

Planas rengiamas atlikus vaiko pedagoginį, psichosocialinį, elgesio rizikos įvertinimą, 

nustačius vaiko mokymosi pasiekimų lygį, sunkumus, įvertinus turimą mokymosi patirtį, poreikius, 

išanalizavus kitą su vaiku susijusią informaciją ir įvertinus mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos 

specialistų pateiktas išvadas ir rekomendacijas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, Auklėtojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų metodinėje grupėje.  

Planas sudarytas atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, lytį, psichikos ir fizines savybes, 

sveikatą, ugdymosi poreikius, turimus socialinius įgūdžius, jam keliamus ilgalaikius, pamatuojamus 

ir vaikui pasiekiamus tikslus, numatytos priemonės, orientuotos į vaiko stiprybes, galias bei 

patiriamus sunkumus.  

Kas savaitę plano įgyvendinimas, pasiekti savaitės tikslai aptariami su vaiku. Kas mėnesį 

planas peržiūrimas švietimo pagalbos specialistų, auklėtojo, su vaiku aptarus jo įgyvendinimą. Su 

planu reguliariai susipažįsta administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui). 

Centre sudarytos sąlygos auklėtojams, pagalbos mokiniui specialistėms individualiai 

bendrauti su vaiku, kiekvieną savaitę pildyti, aptarti ir koreguoti individualų planą. 

 

Pokytis – sėkmingesnė resocializacija. 

 

II.3.1. PLANO ANALIZĖ, SĖKMINGUMAS, POKYČIAI, PAGALBA 

 

2018 m. į Centrą atvyko 20 mokinių, kuriems 100 % buvo parengti vaiko vidutinės priežiūros 

arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planai. Vaiko gerovės komisijoje bei Mokytojų 

taryboje įvertinus mokinių rodomą pažangą ir motyvaciją, siekiant pozityvių elgesio pokyčių, 

inicijuotas 1 mokinio vidutinės priežiūros priemonės nutraukimas ankščiau laiko (~10 %). Taip pat 

inicijuotas daugkartinių raštų rengimas Klaipėdos m. savivaldybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai 

dėl vieno mokinio situacijos ir vidutinės priežiūros tikslingumo, buvo teiktas pasiūlymas nutraukti 

vidutinę priežiūros priemonę perkeliant vaiką į jam siūlytą ugdymo įstaigą – Kauno statybos ir 
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paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriaus centrą, tačiau siūlymas buvo atmestas Klaipėdos 

miesto savivaldybės posėdyje. 

Per 2018 metus išvyko 19 mokinių, 17 iš jų, bendradarbiaujant su gyvenamųjų vietų 

savivaldybe, buvo parengti socialinės integracijos planai. Socialinės integracijos planų rengimas 

buvo sustabdytas dviem mokiniams: vienam mokiniui dėl suėmimo ir patekimo į įkalinimo įstaigą 

dėl sunkaus nusikaltimo ir kitam mokiniui dėl tolimesnio VPP vykdymo Vėliučionių vaikų 

socializacijos centre. Su vaikų gyvenamųjų vietų savivaldybėmis, Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, kitomis suinteresuotomis 

institucijomis buvo derinamos priemonės, pagalba vaikams ir patikslinti atsakingi, kuruojantys 

asmenys. 

Mokinių socialinės integracijos planų sudarymas arba vykdymo sėkmė buvo aptarti 

susitikimuose su Kretingos rajono savivaldybės TBK, Radviliškio rajono savivaldybės TBK, 

Raseinių rajono savivaldybės TBK, Vilniaus miesto savivaldybės TBK, Šiaulių miesto savivaldybės 

TBK. 

Pasiekta ir palaikyta tendencija, kad Centro mokiniai būtų lankomi savo įstatyminių atstovų 

bent kartą per mėnesį. 8 mėnesius buvo užtikrintas 100 % mokinių lankymas, bendravimo 

užtikrinimas su įstatyminiais atstovais. Kitais atvejais nedelsiant buvo bendradarbiaujama su vaiko 

gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriumi, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo skyriais, kad būtų įgyvendintos LR Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 24 str. 3 d. 3 punkto nuostatos. 

 

II.4. CENTRO ATVIRUMAS 

 

Centras yra visą parą dirbanti įstaiga. Centro veiklą reglamentuoja Gruzdžių vaikų 

socializacijos centro nuostatai.  

Centre buvo laikomasi vieningos demokratiškos filosofijos, buvo kuriama saugi vaikams bei 

dirbantiesiems aplinka: naujai pakeista Centro teritoriją juosianti tvora realiai tik žyminti teritorijos 

ribas, dieną būna atviri vartai (uždaromi ir užrakinami tik nakties metu), Centre nėra patalpų, 

kuriose būtų grotos, nėra ir nebuvo įrengtas nusiraminimo kambarys. Centre esančios visos klasės, 

miegamieji, laisvalaikio ir visos kitos patalpos atrakintos, nerakinamos. Teritorijoje esančių patalpų 

lauko durys rakinamos tik nakties metu. 

Centro teritorija stebima 6 vaizdo kamerų. Saugumą paros ir nakties metu užtikrina visą parą 

dirbantis budėtojas bei naktį dirbantis budėtojas (nuo 21.00 val. dirba du budėtojai). 

Centro bendruomenės saugumui užtikrinti nupirktos 6 racijos. 

Centro veikla, mokinių užimtumas yra viešinami atnaujintame Centro internetiniame 

tinklalapyje. Į Centrą buvo kviečiami ir lankėsi įvairių profesijų atstovai, svečiai, įstatyminiai 

atstovai. Atvyko užsienio šalių specialistai, dirbantys Vaikų teisių apsaugos srityje, pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys. Mokiniai skatinti dalyvauti respublikinėse mokinių konferencijose, 

įvairiuose renginiuose už Centro ribų. 

Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą planuojama parengti mokinių duomenų 

kodavimo sistemą, papildyti Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Išliekame Centru, kuriame nerūkoma. 
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II.5. PIRKIMAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMO PAGAL PASKIRTĮ UŽTIKRINIMAS 

 

Parengtas buitinio aptarnavimo pastato projektas – atliktas stogo dangos ir laikančių 

konstrukcijų remontas, pakeisti pastato langai (3 vnt.), pertvarkyta šildymo sistema, perkeltas 

elektros kabelis (iš oro linijos paslėptas po žeme). Atliktas dalinis sienų apšiltinimas 96 m2 su 

apdaila. 

Sporto aikštynas aptvertas 4 m aukščio tvora. 

Sutvarkyti vaikų žaidimų patalpos įėjimo laiptai (išbetonuoti ir paklotos trinkelės). Pabaigta 

tvarkyti lietaus nuvedimo sistema, sniego užtvara. 

Iš sutaupytų lėšų buvo įsigytos pagrindinės priemonės: lengvojo automobilio priekaba, 

benzininis sniego valytuvas, spalvotas lazerinis A3 formato spausdintuvas, lapų rinktuvas vejos 

traktoriukui, šlavimo mašina. 

Nupirktos įvairios laisvalaikio užimtumo priemonės. 

 

II.5.1. BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

        

              4 lentelė 

Pagal mokinio krepšelio metodiką panaudota lėšų Eur (MK) 2018 m. 

Mokytojų ir mokiniui pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokestis 

(visas pedagoginis personalas, įskaitant direktorių, direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui ir direktoriaus pavaduotoją ūkiui). 

208366,23 

Mokymo priemonės 743,47 

Mokinių pažintinė veikla 496,0 

Kvalifikacijos tobulinimui 1171,60 

Vidutiniškai vienam mokiniui skirta 
1878,47 

(mėnesiui) 

Ugdymo aplinkai skirta lėšų (SF)  

Aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo užmokestis 130633,77 

Šildymas (komunalinės paslaugos) 4357,57 

Elektros energija (komunalinės paslaugos) 4473,96 

Ilgalaikio turto remontas 39900,00 

Kitos prekės ir ūkinis inventorius 16410,17 

Kitos paslaugos 3588,34 

Ryšiai  1800,00 

Spaudiniai   201,49 

Transporto išlaidos 5800,00 

 

Pagal sąmatą Mokinio krepšelio lėšų 2018 m. buvo skirta 541000,00 Eur, vienam mokiniui – 

22541,67 Eur metams (24 mokiniai). 

 

II.6. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

Pagal Centro metinio veiklos plano reikalavimus 2018 m., vadovaujantis  „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016)“, 
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Centre atliktas Veiklos kokybės įsivertinimas. Pateikta plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo 

bendra ataskaita. Analizuota sritis „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“. Atliktas pasirinktos 

problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas. Įsivertinimo metu surasti rodiklio „Ugdymo(si) 

organizavimas“ stiprieji, silpnieji ir tobulinamą veiklą atitinkantys veiklos aspektai.  

Nacionalinei Mokyklų vertinimo agentūrai pateikta Bendrojo ugdymo mokyklų              

2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa. 

 

II.7. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APIBENDRINIMAS, SĖKMĖ 

 

Informacija apie mokinius nuo 2018-01-01 iki 2019-01-01 

1. Mokinių skaičius 2018-01-01 – 9 mokiniai. 

2. Mokinių skaičius 2019-01-01 – 10 mokinių. 

3. Atvykusių mokinių skaičius nuo 2018-01-01 iki 2019-01-01 – 20 mokinių. 

4. Išvykusių mokinių skaičius nuo 2018-01-01 iki 2019-01-01 – 19 mokinių. 

 

Iš jų: 

Tęsia mokymąsi – 15 mokinių. 

Sukako 18 m.: 1 mokinys ( mokosi). 

Dirba: nėra 

Pateko į tardymo izoliatorių: nėra 

Nuteistas – 1 mokinys. 

Perkeltas į kitą socializacijos centrą – 1 mokinys. 

Paskirtas į kitas centrą – 1 mokinys. 

Išvyko į užsienį: nėra. 

Nieko neveikia: nėra. 

 

Dažniausiai įvardijamos mokinių problemos: mokyklos nelankymas, valkatavimas, bėgimas iš 

namų, alkoholio, tabako vartojimas, agresija, vagystės, chuliganizmas. 

2018 m. neužfiksuota didesnių elgesio problemų, savavališko pasišalinimo iš įstaigos 

teritorijos.            

Mokinių, kurie Centre mokėsi ne trumpiau kaip 6 mėn., pažangumas – 100 proc.  

 

2018 m. pasiektas ugdymo kokybės gerėjimas dėl: 

 

1. Visiems mokiniams parengtų ir įgyvendinamų individualių ugdymo planų pagal vaiko 

gebėjimus, galias, turimą akademinių žinių lygį: 

1.1. Visi Centro mokytojai parinko 98 proc. ugdomosios veiklos, turinio, tempo pagal 

mokinių poreikius, gebėjimus, mokymosi stilių. 

1.2. 96 proc. mokytojų nusistatė individualų mokinio mokymosi stilių ir atsižvelgė ugdant, 

dauguma (98 proc.) tai aptarė su mokiniu, stilių pagal poreikį koregavo (15 proc.). 

1.3. Visi mokytojai naudojo skirtingas mokymo bei lavinimo priemones, taikė skirtingus 

atsiskaitymo būdus, 48 proc. pamokų mokytojai suteikė galimybę pasirinkti, kaip (individualiai ar 

grupėmis) atlikti užduotis. 81 proc. mokinių pasinaudojo šiomis galimybėmis.  

2. 57 proc. visų mokymosi poreikių apklausose dalyvavusių mokinių nurodė, kad norėtų 

dienos struktūros veiklų kaitos. Dienos struktūros pritaikytos „visos dienos mokyklos“ modeliui – 
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ugdomosios ir auklėjamosios veiklos darbo pobūdžio kaitai: neatlygintina darbinė veikla, kurios 

metu ugdomi gyvenimo įgūdžiai, neformalusis ar ikiprofesinis švietimas, švietimo pagalbos 

specialistų užsiėmimai.  

3. Tęsiamos nuo 2016–2017 m.m. rugsėjo 1 d. su Šiaulių profesinio rengimo centru pradėtos 

bendros veiklos, kurios metu per 2018 m. 8 Centro 7–8 klasių mokiniai mokėsi Šiaulių profesinio 

rengimo centro Statybos skyriuje pagal ikiprofesinio ugdymo programą, kuri parengta atsižvelgiant 

į Statybos sektoriuje vykdomas ikiprofesinio mokymo programas. Socialinės integracijos metu 

tęsiama bendra veikla, 100 proc. stebimas mokinių susidomėjimas profesija, noras tobulinti 

praktinius įgūdžius ir žinias. 

4. Modernizuojamos ugdymo aplinkos. 

5. Kompleksiškai pagalbą teikė suformuota švietimo pagalbos specialistų komanda:  

psichologas 1,5 etato (buvo 1,0 etatas),  socialinis pedagogas 2,0 etatai (buvo 1,0 etatas), specialusis 

pedagogas 1,0 etatas (buvo 0,5 etato), slaugytoja (0,5 etato). 

6. Įgyvendinamų prevencinių ir elgesio korekcijos programų (EQUIP, Ankstyvoji 

intervencija, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa). Dalyvavo visi mokiniai (100 proc.). 

7. Pasirašius sutartį dėl dalyvavimo projekte „Kino klubai“,  suteikus prieigą legaliai žiūrėti 

lietuviškus bei užsienio filmus, mokiniai turi galimybę per filmus pažinti įvairiausių šalių kultūras, 

susipažinti su įvairiomis šalimis ir pan. – įprasmintas dar vienas mokiniams patrauklus būdas 

mokytis. 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

1. Prioritetas. Resocializacijos ir socialinės integracijos procesų valdymas. 

1.1. Tikslas – siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias įgytų jam reikalingų socialinių 

kompetencijų bei sąmoningai dalyvautų socialinės integracijos planavime ir įgyvendinime. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai Laikas Ištekliai Informacija apie įgyvendinimą 

1. 

Vykdyti prevencines, 

elgesio korekcijos 

programas. 

Psichologė-

asistentė, 

socialinė 

pedagogė, 

auklėtojai, 

mokytojai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Siekiant mokiniams suteikti 

platesnes ugdymosi galimybes, 

motyvuoti, mokyti mąstyti ir 

elgtis atsakingai, skatinti 

motyvaciją mokytis naujų įgūdžių 

3 kartus per savaitę organizuoti 
Kognityvinės elgesio terapijos 

EQUIP ir Ankstyvosios 

intervencijos programos,  

Bendrųjų kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programos grupiniai užsiėmimai / 

pamokos. Visi mokiniai (100 

proc.) dalyvavo užsiėmimuose / 

pamokose. 

2. 

Vykdyti prevencinius 

projektus, programas, 

pažintinę veiklą. 

Mokytojai, 

auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė-

Per 

metus 

Intelekti-

niai 

Užtikrinta nusikalstamo elgesio 

korekcijos, smurto, seksualinės 

prievartos, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencija, 

padedanti spręsti vaikų 
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asistentė, problemas. Į prevencinę veiklą 

įtraukta visa Centro 

bendruomenė.  

 Etninės kultūros bendroji 

programa integruota į dorinio 

ugdymo, lietuvių kalbos ir 

literatūros, muzikos, istorijos, 

technologijų, dailės, geografijos, 

fizikos pamokas. 

Žmogaus saugos dalyko 

programa integruota: 6 klasėje į 

gamtos ir žmogaus pamokas, 7 ir 

8 klasėse – į ikiprofesinio 

ugdymo dalyko pamokas.  

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

integruota į dorinio ugdymo, 

kūno kultūros, gamtos ir 

žmogaus, biologijos pamokas. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji 

programa integruota į dorinio 

ugdymo, gamtos ir žmogaus, 

biologijos, kūno kultūros 

pamokas bei įgyvendinta per 

kryptingus sveikos gyvensenos, 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginius.  

2018-04-20 Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų metodinėje 

grupėje (protokolas Nr. 4) 

pristatytas ir aptartas Ugdymo 

turinio integravimas. 

2018-11-09 Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų metodinėje 

grupėje (protokolas Nr. 8) 

pristatytas ir aptartas „Sveikatos, 

lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai programos integravimo į 

mokomųjų dalykų ir Centro 

renginių turinį“ planas.  

Centro formuojamo ugdymo 

turinio dalį sudarė Centre ir už jos 

ribų vykdoma kultūrinė, meninė, 

pažintinė, sportinė, praktinė 

veikla. Šios netradicinio ugdymo 

dienos susietos su Centro ugdymo 

tikslais, mokinių mokymosi 

poreikiais. Šiai veiklai skirta 60 

pamokų (detali informacija 

pateikta 1 lentelėje). 
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3. 

Vykdyti mokinių  

elgesio korekciją, stebėti 

individualią mokinio 

pažangą ir formuoti 

būtinus socialinius 

įgūdžius  

sėkmingai  

integracijai į  

visuomenę. 

Centro 

vadovai, 

mokytojai, 

auklėtojai, 

psichologė-

asistentė, 

socialinė 

pedagogė 

Per  

metus 

Intelekti-

niai 

Vertintas visų mokinių elgesys, 

skatintas įsivertinimas: 

kiekvieną savaitę grupėje aptartas 

elgesys, skatintas mokinių 

įsivertinimas. Individualiame 

vaiko vidutinės priežiūros 

priemonės vykdymo plane. Su 

auklėtoju aptartas kiekvienos 

dienos individualus pasiekimas, 

sėkmės,  kilę sunkumai. 

Mokiniai už pozityvų elgesį, 

daromą pažangą, skatinti 

išvykomis į Šiaulių areną 

(direktoriaus įsakymai:         

2018-01-31 Nr. V2-31,         

2018-02-09 Nr. V2-43,         

2018-03-02 Nr. V2-69/a,      

2018-03-09 Nr. V2-73,         

2018-03-23 Nr. V2-86,         

2018-04-27 Nr. V2-127,       

2018-05-15 Nr. V2-140 ir t. t.), 

kitus renginius (direktoriaus 

įsakymai: 2018-02-19 Nr. V2-51, 

2018-04-18 Nr. V2-113/a ir t. t.), 

direktoriaus padėkomis 

(Mokytojų tarybos posėdžių 

protokolai: 2018-03-09 Nr. V5-2 

(1.5), 2018-06-15 Nr. V5-3, 

2018-11-30 Nr. V5-6 (1.5)),  

išleidžiami atostogų (2018-01-15 

Vaiko gerovės komisijos (toliau – 

VGK) protokolas Nr. 2,        

2018-05-22 VGK protokolas 

Nr. 13, 2018-10-09  VGK 

protokolas Nr. 21, 2018-12-04 

VGK protokolas Nr. 30) ir t. t. 

4. 

Didinti mokinių 

pasitikėjimo 

savimi kompetenciją bei 

saviveiksmingumą. 

Mokytojai, 

auklėtojai, 

psichologė-

asistentė, 

socialinė 

pedagogė 

Per  

metus 

Intelekti-

niai 

Psichologė-asistentė veda 

mokiniams grupinius 

užsiėmimus, individualius 

pokalbius apie pasitikėjimą 

savimi, savivertės stiprinimą, 

suvokimą, kas lemia jų mokymosi 

sėkmes ir nesėkmes bei gebėjimą 

priimti tinkamus sprendimus, 

konfliktų sprendimą. 

Socialinė pedagogė grupinių 

užsiėmimų, individualių pokalbių 

metu stiprina mokinių socialinius 

įgūdžius, saviveiksmingumą. 

5. Atlikti mokinių gerovės 

tyrimus. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė-

Ne 

rečiau 

kaip du 

Intelekti-

niai 

Stebimi ir fiksuojami mokinių 

socialiniai, saugumo, mokymosi 

poreikiai, adaptacijos problemos 
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asistentė, 

specialioji 

pedagogė, 

auklėtojai 

kartus 

per 

mokslo 

metus 

ir pan. Sukaupta informacija 

išanalizuojama, su gautomis 

išvadomis supažindinama Centro 

bendruomenė, įstatyminiai 

atstovai. Organizuojami 

prevenciniai renginiai, 

užsiėmimai. 

6. 
Sistemingai teikti 

psichologinę pagalbą. 

Psichologė-

asistentė 

Per  

metus 

Intelekti-

niai 

Nustatytos mokinio 

psichologinės, asmenybės ir 

ugdymo(si) problemos ir padėta 

jas spręsti. Parengtos 

rekomendacijos Individualiame 

vaiko vidutinės priežiūros 

vykdymo plane.  

Konsultuoti visi mokiniai, 

pedagogai, įstatyminiai atstovai. 

7. 
Sistemingai teikti 

socialinę pagalbą. 

Socialinė 

pedagogė 

Per  

metus 

Intelekti-

niai 

Individuali pagalba orientuota į 

kiekvieno mokinio asmenines 

problemas, nuolat bendraujama ir 

bendradarbiaujama su 

įstatyminiais atstovais, TBK. 

Mokiniai geba iškilusias 

problemas spręsti savarankiškai, 

aptariami įvairūs elgesio 

modeliai, netinkamo elgesio 

priežastys, pasekmės. Gerėja 

mokinių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Parengiamos rekomendacijos 

individualiame vaiko vidutinės 

priežiūros vykdymo plane. 

8. 

Sistemingai teikti 

specialiąją pedagoginę 

pagalbą. 

Specialioji 

pedagogė 

Per 

metus 

Intelekti-

niai 

63 proc. mokinių turi 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, su jais dirba, jų 

ugdymą koreguoja vyresnioji 

specialioji pedagogė. Laiku 

pastebimi ir atpažįstami mokinių 

specialieji ugdymosi poreikiai, 

parenkami tinkami mokiniui 

ugdymo būdai, metodai, kurie 

padeda mokiniams įsisavinti 

ugdymo turinį, lavinti jų 

sutrikusias funkcijas, 

atsižvelgiant į kiekvieno 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinio gebėjimus, ugdymosi 

galimybes, mokymosi ypatumus. 

100 proc. pasiekiama kiekvieno 

mokinio individuali sėkmė.  

Aptartas mokinių tolimesnis 

ugdymas, pasiekimai (Vaiko 
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gerovės komisijos protokolai:  

2018-01-08 Nr. 1, 2018-01-15 

Nr. 2, 2018-01-29 Nr. 3,       

2018-02-27 Nr. 5, 2018-04-17 

Nr. 8, 2018-04-23 Nr. 9,       

2018-05-08 Nr. 10, 2018-05-14 

Nr. 11, 2018-06-05 Nr. 14,   

2018-06-19 Nr. 16 , 2018-11-05 

Nr. 25, 2018-11-20 Nr. 28), 

parengtos ir aprobuotos (Vaiko 

gerovės komisijos protokolai: 

2018-03-06 Nr. 6,  2018-11-13 

Nr. 27) pritaikytos, 

individualizuotos ugdymo 

programos.  

9. 

Vykdant „Vaiko 

vidutinės priežiūros  

priemonės įgyvendinimo 

tvarkos aprašą“ įsteigti 

1 etatą socialinio 

pedagogo, 1 etatą 

psichologo, 0,5 etato 

specialiojo pedagogo ir 

1 etatą asmens sveikatos 

priežiūros specialisto. 

Centro 

direktorius 

Per 

metus 

Švietimo 

ir mokslo 

ministe-

rijos 

biudžeto 

lėšos 

Kompleksiškai pagalbą teikė 

švietimo pagalbos specialistų 

komanda: 1 psichologas 

(1,5 etato),  2 socialiniai 

pedagogai (2 etatai), 1 specialusis 

pedagogas (1 etatas), 1 slaugytoja 

(0,5 etato). 

Neįsteigtas 1 etatas asmens 

sveikatos priežiūros specialisto. 

10. 

Vykdyti prevencinius 

projektus, programas, 

pažintinę veiklą. 

Mokytojai, 

auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Užtikrinama nusikalstamo elgesio 

korekcijos, gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, sveikos gyvensenos 

ugdymo, smurto, seksualinės 

prievartos, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencija, 

padedančios spręsti vaikų 

problemas. Siekiama, kad į 

prevencinę veiklą įsitrauktų kuo 

daugiau bendruomenės narių. 

11. 

Stiprinti Centro 

savivaldos 

bendradarbiavimą visais 

lygmenimis. 

Centro 

vadovai, 

mokytojai, 

auklėtojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Skatintas Centro tarybos narių 

aktyvumas bei lyderystė, remtos 

mokinių savivaldos iniciatyvos. 

Išrinkta Centro Darbo taryba, 

atstovaujanti darbuotojų 

interesus.  Inicijuotas metodinių 

grupių bendradarbiavimas 

tarpusavyje. Sudarytos darbo 

grupės įvairių Centro dokumentų 

(programų, tvarkų ir pan.) 

rengimui, išnaudojant lyderių 

iniciatyvas: Centro lygmenyje 

priimti bendri susitarimai, 

inicijuotas komandinis darbas bei 

kiekvieno nario atsakomybės 

prisiėmimas, sudarytos galimybės 
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lyderių saviraiškai. 

12. 

Skatinti mokinių 

saviraišką, dalyvauti 

įvairiose socializacijos 

programose. 

Auklėtojai, 

mokytojai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Bendradarbiauta su kitomis 

mokyklomis (Šiaulių profesinio 

rengimo centru, Gruzdžių 

gimnazija), vykdant mokinių 

darbų mainų programas, 

reprezentuojant Centrą. Mokinių 

darbų ekspozicijos eksponuotos 

Gruzdžių, Bridų  bibliotekų 

erdvėse. Dalyvauta įvairiuose 

mokykliniuose projektuose 

(lapkričio 11–16 d. „Pasitikime 

Tarptautinę Tolerancijos dieną su 

Tolerancijos raktu“,               

kovo 19–25 d. „Veiksmo savaitė 

BE PATYČIŲ 2018“, 

gruodžio 10–21 d. „Baltas 

stebuklas“) bei konkursuose 

(vasario mėn. Šiaulių profesinio 

rengimo centre organizuotame 

konkurse „Mano svajonių 

profesija“), sudarant galimybę 

pagerinti mokinių saviraiškos 

sąlygas. Skatintas mokinių 

dalyvavimas miestelio 

organizuojamose pilietiškumo 

akcijose ir renginiuose 

(„Darom 2018, Gruzdžių 

bendruomenės projektas 

„Karvelių pakrantės 

sutvarkymas“ ir pan.) .  

13. 

Parengti individualų 

vidutinės priežiūros 

vykdymo planą su 

integralia individualaus 

ugdymo plano dalimi. 

Mokytojai, 

auklėtojai, 

psichologė-

asistentė, 

socialinė 

pedagogė, 

specialioji 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Visiems mokiniams parengti  

Individualūs vidutinės priežiūros 

priemonės vykdymo planai su 

integralia dalimi – individualiu 

mokinio ugdymo planu 

(2018 metais – 18 mokinių) ir 

auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo planas (2018 metais – 

1 mokiniui). Mokiniai kartu su 

direktoriaus įsakymu paskirtu 

koordinuojančiu auklėtoju vieną 

kartą per savaitę aptaria ir 

įsivertina savo individualią 

pažangą (9 auklėtojai dirbo 

individualiai vidutiniškai su 2 

mokiniais). Vieną kartą per 

mėnesį planas analizuotas, 

koreguotas, VGK kartu su 

švietimo pagalbos specialistais 

aptarti ugdymo rezultatai ir 
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elgesio pokyčiai.  

Į plano rengimą pilnai nepavyko 

įtraukti įstatyminių atstovų, į jo 

vykdymą – iš dalies.  

14. 

Bendradarbiauti su  vaiko 

atstovais pagal  įstatymą, 

Vaikų teisių apsaugos 

skyriais, policija. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Visų mokinių individualus 

ugdymo planas bei vaiko pažanga 

derinti su vaiko įstatyminiais 

atstovais. Kas 6 mėnesius teiktos 

ataskaitos raštu apie vidutinės 

priežiūros priemonės vykdymą. 

Paskutinėje vidutinės priežiūros 

priemonės ataskaitoje  teiktos 

rekomendacijos dėl vaiko 

socialinės integracijos, parengti 

socialinės integracijos plano 

projektai. Nuolat konsultuoti į 

Centrą atvykę įstatyminiai 

atstovai.  

Vadovaujantis Centre gautais 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatais, patobulinus 

2018 metais pasirinktą veiklos 

rodiklį, Centre sukurta ir 

įgyvendinta bendradarbiavimo su 

įstatyminiais atstovais ir mokinių 

gyvenamosios vietos savivaldos 

struktūriniais padaliniais sistema 

įgalino ugdytiniui teikti pagalbą 

pagal individualų poreikį. 

Dažnesni nei 2017 metais 

(12 proc.) tapo įstatyminių 

atstovų apsilankymai, 

reguliaresnis bendravimas su 

vaiku ir bendradarbiavimas su 

Centro specialistais. 

15. 

Informuoti 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius apie vidutinės 

priežiūros priemonės 

vykdymą. 

Socialinė 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Visų mokinių atostogos derintos 

su Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos teritoriniais 

skyriais pagal vaiko gyvenamąją 

vietą, pateikiama informacija 

savivaldybių administracijoms ir 

TBK, kai vaiko įstatyminiai 

atstovai nelanko vaiko, nesidomi  

jo pasiekimais. 

16. 

Bendradarbiauti su 

ugdymo institucijomis, iš 

kurių atvyksta ir į kurias 

išvyksta  mokiniai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Palaikytas konstruktyvus 

bendradarbiavimas su įstaigomis, 

dalintasi mokinių ugdymosi 

pasiekimais, vaikų elgesio 

pokyčiais.  
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17. 

Plėtoti Centro ir 

socialinių 

partnerių bei 

bendruomenės 

bendradarbiavimo tinklą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai. 

Švietimo 

ir mokslo 

ministeri-

jos 

biudžeto 

lėšos 

Organizuotos išvykos į įvairias 

edukacines įstaigas: V. ir R. 

Mataičių juodosios keramikos 

dirbtuves (2018-02-19 įsak. 

Nr. V2-50), Šaltojo karo muziejų, 

sūrio „Džiugas“ namai-muziejų 

Telšiuose, Telšių miškų urėdijos 

Ubiškės girininkijos „Žvėrinčių“ 

(2018-02-19 įsak. Nr. V2-51), 

meninio stiklo studiją 

UAB „Glasremis“ (2018-04-18 

įsak. Nr. V2-113/a), Verbūnų 

kepyklą UAB  „Verbūnų duona“ 

(2018-02-21 įsak. Nr. V2-53), 

Šiaulių apskrities valstybinę 

Mokesčių inspekciją (2018-01-29 

įsak. Nr. V2-29), Valstybės 

sienos apsaugos tarnybą, 

pakrančių apsaugos rinktinės 

Zoknių užkardą (2018-05-09 įsak. 

Nr. V2-130) ir kt.,    naudojamasi 

jų teikiamomis paslaugomis. 

Išbandytos įvairios Centro 

bendruomenės ir visuomenės 

informavimo apie Centrą formos: 

inicijuotos viešųjų ryšių akcijos, 

atnaujinta ir pakeista internetinė 

svetainė. 

18. 

Bendradarbiauti su kitų 

socializacijos centrų 

specialistais. Užmegzti 

naujus ryšius su kitomis 

šalies ir užsienio 

švietimo įstaigomis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė, 

auklėtojai, 

mokytojai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelekti-

niai 

Likvidavus vaikų socializacijos 

centrą „Širvėna“, 2018-08-16 

išregistravus Kauno vaikų 

socializacijos centrą, 2018-11-13 

išregistravus Vilniaus vaikų 

socializacijos centrą, 

bendradarbiauta su Vėliučionių 

vaikų socializacijos centro ir 

Kauno vaikų socializacijos centro 

„Saulutė“ specialistais, vyksta  

pozityvus pasidalijimas žiniomis 

bei patirtimi. 

2018-12-03 dalyvauta  

Vėliučionių vaikų socializacijos 

centre organizuotoje metodinėje 

dienoje „Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas vykdant vaiko 

vidutinės priežiūros priemonę“.  

Palaikomi ryšiai su Latvijos 

socializacijos centru „Naukšēni“, 

pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis. 

Centro direktorius dalyvavo 

4 posėdžiuose sudarytos darbo 
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grupės dėl socializacijos centrų 

modernizavimo, naujų centrų 

pertvarkos koordinavimo. 
 

 

2. Prioritetas. Auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų stiprinimas. 

2.1. Tikslas – užtikrinti auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų plėtojimo galimybes. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Informacija apie 

įgyvendinimą 

1. 

Atpažinti 

individualius mokinių 

poreikius. 

Administraci-

ja, mokytojai, 

auklėtojai 

Per 

mokslo 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos. 

Intelektiniai 

Pagal Centro metinio veiklos 

plano reikalavimus 

2018 metais, vadovaujantis 

„Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika (2016)“, Centre 

atliktas Veiklos kokybės 

įsivertinimas. Analizuota sritis 

„Ugdymasis ir mokinių 

patirtys“, jo metu  surasti 

rodiklio „Ugdymosi 

organizavimas“ stiprieji 

veiklos aspektai: 

diferencijavimas (98 proc. 

ugdomosios veiklos turinio 

parenkami pagal mokinių 

poreikius, gebėjimus, 

mokymosi stilių; mokymo 

tempas atitinka mokinio 

galimybes 100 proc.), 

individualizavimas (98 proc. 

mokytojų nusistato individualų 

mokinio mokymo stilių ir 

atsižvelgia ugdant, aptaria su 

mokiniu, stilius buvo 

koreguotas 3 mokiniams 

15 proc.), suasmeninimas 

(78 proc. pamokų mokytojai 

pasiūlo, atsižvelgdami į 

mokinių gebėjimus, 2–3 darbo 

veiklos formas ir leidžia 

mokiniams pasirinkti). 

Pamokose sudaromos 

galimybės išbandyti 3–4 rūšių 

užduotis ir įvairesnes veiklas. 

48 proc. pamokų mokytojai 
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suteikia galimybę pasirinkti, 

kaip (individualiai ar 

grupėmis) atlikti užduotis. 

81 proc. mokinių pasinaudojo 

šiomis galimybėmis. 

2. 

Individualizuoti 

auklėjamąjį ir 

mokomąjį turinį. 

Mokytojai, 

auklėtojai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelektiniai 

Vadovaujantis LR Švietimo ir 

mokslo ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymu Nr. V-644 „Dėl vaiko 

vidutinės priežiūros priemonės 

įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, kiekvienam 

mokiniui direktoriaus įsakymu 

paskirtas individualaus plano 

įgyvendinimą koordinuojantis 

grupės auklėtojas. 9 auklėtojai 

dirbo individualiai vidutiniškai 

su 2 mokiniais. 

Visiems mokiniams (100 proc.) 

parengti Mokinio individualūs 

vidutinės priežiūros priemonės 

vykdymo planai su integralia 

dalimi – mokinio individualiu 

ugdymo planu. 

3. 

Atlikti mokinių 

patirties, poreikių, 

problemų analizę, 

teikti išvadas, 

rekomendacijas, 

susijusias su 

resocializacijos ir 

socialinės integracijos 

planavimu. 

Socialinė 

pedagogė 

2 kartus 

per 

mokslo 

metus 

Intelektiniai 

Atlikti nedidelės apimties 

mokinių poreikių tyrimai, kurie 

susiję su užimtumo įvairove 

Centre, poreikiais dėl ugdymo 

aplinkos ir būdų. Dėl mokinių 

socialinės integracijos ir 

resocializacijos situacijos vyko 

informacijos sklaida tiek Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose, 

tiek Mokytojų taryboje. 

4. 

Dalintis gerąja 

patirtimi, kolegialiais 

probleminių situacijų 

sprendimais. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai, 

auklėtojai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelektiniai 

Pateikti ir pristatyti 

7 pranešimai (planuoti 6), 

aptartos probleminės situacijos, 

susijusios su mokinių 

pageidaujamo elgesio modelio 

įtvirtinimu, konfliktinių 

situacijų ir krizių valdymu, 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymu, 

agresijos prevencija ir 

valdymu, pasidalinta asmenine 

patirtimi, siekiant efektyvesnio 

ugdymo metodų taikymo. 

Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų metodinėje grupėje: 

pranešimas „Pozityvaus 
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mokymosi konstravimas 

individualiu ir grupės 

lygmeniu“ (2018-09-07 prot. 

Nr. 6); pranešimas 

„Konfliktinių situacijų 

valdymas“ (2018-10-12 prot. 

Nr. 7), diskusija „Mano 

metodas“ (2018-12-07 prot. 

Nr. 9). 

Auklėtojų ir švietimo pagalbos 

specialistų metodinėje grupėje: 

pasidalijimas gerąja patirtimi 

po seminarų  „Agresijos 

prevencija ir valdymas“, 

„Krizių valdymas ugdymo 

įstaigose“ (2018-11-23 prot. 

Nr. 7), pranešimas 

„Probleminiai vaikai – kieno 

problema?“ (2018-08-31 

Nr. 5), pranešimas 

„Konfliktinių situacijų 

valdymas“ (2018-10-15 prot. 

Nr. 6). 

5. 
Dalyvauti supervizijos 

susitikimuose. 
6 dalyviai 

Per 

mokslo 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Įgyvendintas Centro metinio 

veiklos plano rodiklis. 

Vadovaujantis Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos 

centro 2018-04-25 raštu 

„Informacija apie komandines 

supervizijas“, gegužės–

gruodžio mėnesiais 

12 pedagogų dalyvavo 

24 valandų trukmės 

6 supervizijų susitikimuose.  

Pedagogai tobulino 

reflektyviuosius gebėjimus,  

supervizijose komandos nariai 

mokėsi analizuoti savo 

profesinį vaidmenį, funkcijas, 

struktūruotai spręsti 

konfliktines situacijas ir pan. 

Įgytą patirtį taikė dirbdami su 

mokiniais pamokose, įvairioje 

popamokinėje veikloje, 

analizavo savo elgseną 

kylančiose situacijose. 

Gruodžio mėnesį 2 socialinės 

pedagogės dalyvavo 

supervizijose po seminaro 

„Paauglių rizikos ir atsako į 
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intervencijas artimiausiu metu 

vertinimas START:AV 

metodika“. 

Psichologė-asistentė dalyvavo 

SPPC, kartu su Izraelio 

„Nitzan“ 

lektorėmis, organizuotose 

24 val. supervizijose emocinio 

kognityvinio konsultavimo 

treneriams.  

 

6. 

Plėtoti metodinę 

veiklą Centre ir 

renginiuose už Centro 

ribų. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Per 

mokslo 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos. 

Intelektiniai 

Psichologė-asistentė vedė 

emocinio kognityvinio 

konsultavimo mokymus šalies 

socialiniams pedagogams ir 

psichologams. 

7. 

Vykdyti Centro 

poreikius atitinkančias 

akredituotas 

programas. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Per 

mokslo 

metus 

Intelektiniai 

Visi mokiniai dalyvauja 

užsiėmimuose. Užtikrinama 

nusikalstamo elgesio 

korekcijos, gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, sveikos gyvensenos 

ugdymo, smurto, seksualinės 

prievartos, psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija, padedančios spręsti 

vaikų problemas.  

 

3. Prioritetas. Centro aplinkos modernizavimas ir efektyvus lėšų valdymas. 

3.1. Tikslas – modernizuoti Centro ugdomąją ir fizinę aplinką. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Informacija apie 

įgyvendinimą 

 

1. 

Aprūpinti klases 

reikalingomis 

informacinėmis-

kompiuterinėmis 

priemonėmis. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visus 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Organizuojant ugdymo 

procesą, didelis dėmesys 

skirtas mokymosi aplinkai. 

Nuolat modernizuojama 

ugdymo aplinka: iš ŠMM 

gauti 5 nauji  nešiojami 

kompiuteriai klasėms, 

įrengta ir nuolat 

atnaujinama specializuota 

klasė darbui su 

informacinėmis 

technologijomis, sukurta, 

papildyta mokinių 

laisvalaikio erdvė su 

žaidimo konsolėmis, 

žaidimų stalais. 

Modernizuotas metodinis 
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kabinetas. 

2. Spaudinių prenumerata. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kartą 

per 

ketvirtį 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Prenumeruojami spaudos 

leidiniai „Savaitė“, 

„Psichologija tau“ ir 

„Apskaitos audito ir 

mokesčių aktualijos“. Iš 

viso už leidinius 97,14 Eur. 

Lapkričio mėnesį įvykdyta 

spaudinių prenumerata 

2019 metams: „Apskaitos 

audito ir mokesčių 

aktualijos“, „Ar žinai, 

kad?“, „Iliustruotas 

mokslas“, „Keturi ratai“, 

„Nuo taško iki taško“, 

„Savaitė“. Iš viso už 

leidinius 201,49 Eur. 

Spaudinių prenumerata – tai 

papildomi informacijos 

šaltiniai mokiniams. 

Skatintas domėjimasis 

naujausia informacija, 

plėstas mokinių akiratis. 

3. 

Mokinių edukacinių – 

pažintinių išvykų 

planavimas ir 

vykdymas. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Visus 

mokslo 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Mokiniai domėjosi 

naujovėmis, turėjo 

galimybių tobulėti, plėsti 

akiratį, išbandė savo jėgas 

ir gebėjimus dalyvaudami 

edukacinėse išvykose, 

renginiuose: stebėdami 

Kaliningrado cirko 

„Arktika“ pasirodymą 

(2018-02-20 įsak.            

Nr. V2-52), Šiaulių m. 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos „Saulės“ filiale 

įkurtame Komiksų ir 

Užsienio kalbų mokymosi 

centre (2018-10-10 įsak. 

Nr. V2-267), Šiaulių 

arenoje stebėdami 

vykstančias LKL 

čempionato rungtynes 

(2018-01-31 įsak.            

Nr. V2-31, 2018-02-09 

įsak. Nr. V2-43,           

2018-03-02 įsak.      

Nr. V2-69/a, 2018-03-09 

įsak. Nr. V2-73,           

2018-03-23 įsak.      

Nr. V2-86, 2018-04-27 
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įsak. Nr. V2-127,         

2018-05-15 įsak.      

Nr. V2-140, 2018-09-20 

įsak. Nr. V2-244,         

2018-09-28 įsak.      

Nr. V2-355, 2018-11-09 

įsak. Nr. V2-302), 

Šiaulių m. savivaldybės 

stadione stebėdami 

vykstančias UEFA moterų 

čempionių lygos dvikovą 

(2018-09-13 įsak.     

Nr. V2-241), išbandydami 

jėgas Šiaulių „Akropolio“ 

ledo arenoje (2018-11-27 

įsak. Nr. V2-319), vykdami 

į Šiaulių apskr. 

priešgaisrinę gelbėjimo 

valdybą, fotografijos 

muziejų, senovinių 

gaisrininkų automobilių 

ekspoziciją (2018-10-19 

įsak. Nr. V2-272) ir t. t. 

4. 
Kultūrinės-pažintinės 

veiklos organizavimas. 

Mokytojai, 

auklėtojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Intelektiniai 

Pažintinė-kultūrinė veikla 

organizuota nuosekliai 

įvairiose mokymosi 

aplinkose (žiūrėti 

Kultūrinės-pažintinės 

veiklos organizavimas, 1 

lentelė). 

5. 

Įrengti šiuolaikiškas, 

estetiškai patrauklias 

erdves mokinių 

edukacijai, laisvalaikiui, 

poilsiui: sutvarkyti 

sporto aikštynus, 

krepšinio aikštelėje 

pakabinti naujas 

krepšinio lentas, 

pastatyti suolus 

žiūrovams; visus sporto 

aikštynus aptverti tvora; 

atnaujinti futbolo 

aikštės dangą; atnaujinti 

futbolo vartus. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Visus 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Įgyvendinant Centro 

metinės veiklos planą: 

parengtas buitinio 

aptarnavimo pastato 

projektas – atliktas stogo 

dangos (253 m2) ir laikančių 

konstrukcijų remontas, 

pakeisti pastato langai, 

pertvarkyta šildymo 

sistema, perkeltas elektros 

kabelis (iš oro linijos 

paslėptas po žeme). Atliktas 

sienų (182 m2 ) apšiltinimas 

ir apskardinimas su apdaila. 

Mokiniams pagerėjo 

ugdymo, Centro 

darbuotojams – darbo 

sąlygos, pasikeitė pastato 

estetinis vaizdas, padidėjo 

šiluminė varža, sutaupyta 

30 proc. kuro sąnaudų.  
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Pagal Aprašo reikalavimus 

naujai pakeista Centro 

teritoriją juosianti tvora 

(2 m aukščio, 282 m ilgio) 

užtikrina Centro teritorijos 

ir mokinių saugumą, sporto 

aikštynas (krepšinio, 

tinklinio, futbolo) aptvertas 

4 m aukščio ir 211 m ilgio 

metaliniu tinklu, pagerėjo 

mokinių sportavimo 

sąlygos, užtikrinamas 

saugumas, produktyvi 

sportinė veikla, apsaugoma 

šalia aikštyno esanti 

aplinka, automobilių 

aikštelė.  

Mokinių ir Centro 

darbuotojų saugumui 

užtikrinti sutvarkyti vaikų 

žaidimų patalpos įėjimo 

laiptai (išbetonuoti ir 

paklotos trinkelės), pabaigta 

tvarkyti lietaus nuvedimo 

sistema, įrengta sniego 

užtvara. Laikantis 

priešgaisrinės saugos 

reikalavimų, Centro 

mokyklos pastate įdėtas 

mokyklos pastato kamino 

įdėklas, tuo užtikrinamos 

mokinių gyvenimo sąlygos 

apsisaugant nuo nelaimingų 

atsitikimų (gaisro).  

6. 

Aplinkos tvarkymas, 

sodo genėjimas, malkų 

ruošimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Visus 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos, savi 

resursai. 

Darbinis mokymas 

integruotas į 

resocializacijos procesą. 

Darbinės veiklos metu 

ugdyti darbiniai įgūdžiai, 

buvo susipažįstama su 

darbo įrankiais ir jų 

funkcijomis. 

Tvarkinga aplinka, kelianti 

teigimas emocijas, puikus 

estetinis vaizdas. 

Darbinės veiklos apėmė 

šias sritis: augintinių (šunų) 

priežiūra; patalpų 

tvarkymas (pirtis, mokykla, 

dirbtuvės ir kita), puošimas, 
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dekoracijų gaminimas; 

žaidimų patalpų tvarkymas; 

kuro sandėliavimas, malkų 

gabenimas į katilinę; bulvių 

skutimas; vaisių skynimas; 

smulkūs remonto darbai; 

šiukšlių išvežimas; 

teritorijos tvarkymas (gėlių 

priežiūra, žolės griebimas, 

sodo genėjimas, medelių 

dažymas, šlavimas, lapų 

griebimas, sniego valymas 

ir kita); knygų, sporto ir 

kito inventoriaus 

tvarkymas, priežiūra. 

7. Transporto išlaidos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Visus 

metus 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos 

biudžeto 

lėšos 

Mokiniai vyko į renginius, 

muziejus, įvairias išvykas, 

Šiaulių profesinio rengimo 

centrą, Šiaulių plaukimo 

centrą „Delfinas“, 

Šiauliuose Kane‘s arenoje 

įsikūrusį batutų parką ir kt. 

 

_________________________ 


