GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS
DIREKTORIUS, HENRIKAS GAIDAMAVIČIUS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai

1. Užtikrinti
kokybišką
mokinių
ugdymą(si) pagal
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo
programas.

Pagerėję mokinių
pasiekimai,
pažanga,
mokymosi
motyvacija.

2. Centro veiklai
įsivertinti naudoti
„IQES online“

Išsiaiškintos Centro
veiklos stiprybės ir
silpnybės.
Silpnybės
įvertintos kaip
galimybės tobulinti
Centro veiklą.

3. Dalyvauti iš
Europos sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų
finansuojamame
projekte „Vaikų
socializacijos
centrų
infrastruktūros
modernizavimas“.

Siekti, kad Centro
aplinka pilnai
atitiktų Vaiko
vidutinės priežiūros
priemonės
įgyvendinimo
tvarkos apraše
nustatytus
reikalavimus.

4. Įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos
Vaiko minimalios
ir vidutinės
priežiūros

Susitarta dėl
Individualių vaiko
vidutinės priežiūros
arba auklėjamojo
poveikio priemonės
vykdymo plano ir

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1. Stebėta ir įvertinta ne mažiau kaip 50 ugdymo
valandų (pamokų) dėl ugdymo organizavimo
įvairovės ugdymo procese, asmeninės mokinio
pažangos atpažinimo ir pripažinimo, vertinimo
kriterijų aiškumo.
2. Sukurta ir įdiegta mokinių pažangos vertinimo
sistema pagal Centro parengtą Mokyklos
mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą.
3. Sukurtas ir įdiegtas 3 prevencinių elgesio
korekcijos programų vykdymas.
1. Įvykdytos mokytojų, auklėtojų, švietimo
pagalbos, vaiko įstatyminių atstovų, mokinių
ne mažiau kaip 3 apklausos „IQES online“.
2. Atlikta mokinių (dalyvavo ne mažiau kaip 90
%), mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos
specialistų (dalyvavo ne mažiau kaip 80 %),
vaiko įstatyminių atstovų (dalyvavo ne mažiau
kaip 80 %) apklausa IQES ONLINE įrankiu
pagal Centro Veiklos kokybės įsivertinimo planą
bei NMVA atsiųstas apklausas.
3. Sutarta dėl konkrečių priemonių Centro
veiklai tobulinti ir jos pradėtos įgyvendinti
(veiklos ataskaita, Ugdymo plano įgyvendinimo
ataskaita 2017–2018 mokslo metams).
4. NMVA pateikta Centro pažangos ataskaita.
1. Dalyvauta 3 posėdžiuose sudarytos darbo
grupės vaikų socializacijos centrų pertvarkai
koordinuoti.
2. Dalyvauta rengiant projektą dėl vaikų
socializacijos centrų modernizavimo, rengiant
medžiagą dėl Gruzdžių vaikų socializacijos
centro modernizavimo ir centro statybos sąlygų
aprašo.
3. Konsultuota darbo grupė dėl edukacinių,
gyvenamųjų, administracinių patalpų sukūrimo
naujai steigiamuose socializacijos centruose.
1. Parengtas kiekvienam atvykusiam vaikui
vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio
priemonės vykdymo planas, jis veiksmingas (ne
mažiau kaip 10 proc. kreiptasi dėl vaikų
vidutinės priežiūros priemonės panaikinimo

1

įstatymą; Vaiko
vidutinės
priežiūros
priemonės
įgyvendinimo
tvarkos aprašą.

vaiko socialinės
integracijos plano
rengimo.

5. Įgyvendinti
etatinį mokytojų
darbo
apmokėjimą.

Nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.
mokytojams
taikomas etatinis
darbo
apmokėjimas.

nepasibaigus jos vykdymo terminui arba
pakeista minimalios priežiūros priemone).
2. Koordinuotas iš Centro išvykstančių mokinių
socialinės integracijos planų parengimas,
bendradarbiaujant su vaiko gyvenamosios vietos
savivaldybe ir jos struktūriniais padaliniais,
policijos įstaigomis, probacijos tarnybomis,
kitomis suinteresuotomis institucijomis.
3. Dalyvausiu 5 socialinės integracijos planų
pasitarimuose vaiko gyvenamosios vietos
savivaldybėje dalyvaujant Vaiko gerovės
komisijos pirmininkui, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriui, policijos,
probacijos atstovams, vaiko įstatyminiams
atstovams.
4. Pasiekta Centre esančių mokinių bent kartą
per mėnesį aplankyti vaiko įstatyminių atstovų.
1. Nustatyta mokytojų, dirbančių pagal bendrojo
ugdymo programas, darbo krūvio sandara.
2. Parengti ir patvirtinti mokytojų pareigybių
aprašai.
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