ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIAUS 2018 M.
VEIKLOS ATASKAITA

I. PARENGTI DOKUMENTAI
1. Švietimo ir ugdymo skyriaus 2018 m. veiklos planas.
2. 2018 m. švietimo veiklos programa.
3. Finansinė 2018 m. programa.
4. 10 mėn. skyriaus veiklos planų.
6. Išanalizuoti mokyklų 2018-2019 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų planų projektai, teikti siūlymai.
7. 49 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 129 Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai švietimo ir ugdymo klausimais, 4 mero potvarkiai.
8. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2018 m. tvarkos aprašas.
9. Kalvarijos savivaldybės 2018-2020 m. planuojamų renginių ir projektų planas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
II. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRA, IŠ SURINKTŲ DUOMENŲ ATLIKTA
ANALIZĖ
1. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo stebėsena (05, 11 mėn.).
2. 2017-2018 m. m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatai (08 mėn.).
3. 2018 m. įskaitų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo, vykdymo rezultatai
(08 mėn.).
4. Kalvarijos savivaldybės 2017-2018 m. m. švietimo stebėsenos rodikliai (11 mėn.).
III. BRANDOS EGZAMINAI, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ
PATIKRINIMAS, NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
1. Egzaminai:
Menų
(05-12);
Technologijos
(05-5, 12 ,17);
Anglų kalbos (valstybinis)
(05-05);
Geografijos
(06-03);
Lietuvių kalbos (valstybinis, mokyklinis)
(06-02);
Matematikos (valstybinis)
(06-09);
Istorijos (valstybinis)
(06-18);
Biologijos (valstybinis)
(05-26).
2. Pakartotinė sesija:
Lietuvių kalba (mokyklinis)
(07-09).
3. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:
Lietuvių kalbos (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
(03 mėn.).
Lietuvių kalba (raštu)
(05-28);
Matematikos
(06-01).
4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas
8 klasė (rašymas, klausimynas, skaitymas, matematika,
socialiniai mokslai, gamtos mokslai)
(04 mėn.);
6 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas, matematika)
(04 mėn.);
4 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas, )
(04 mėn.);
2 klasė (rašymas, matematika)
(04 mėn.);
4 klasė (pasaulio pažinimas, matematika)
(04 mėn.);
IV. KOORDINUOTI PROJEKTAI, PROGRAMOS
1. Prevencinės programos: OLWEUS (Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijos, Jungėnų, Liubavo
Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinės mokyklos); „Antras žingsnis“ (Sangrūdos

gimnazija, Akmenynų pagrindinė mokykla); Viešosios įstaigos „Vaiko labui “vykdomos
tarptautinės programos: „Zipio draugai“ (Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės
mokyklos, Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“); „Obuolio draugai“ (Jungėnų,
Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinės mokyklos); „Įveikiame kartu“ (Kalvarijos
gimnazija, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos); „Gyvai“ (Akmenynų
pagrindinė mokykla).
2. ŠMM Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (savivaldybėje organizuotos mokomųjų
dalykų olimpiados, konkursai, mokiniai išsiųsti į zonines ir respublikines olimpiadas,
konkursus).
3. ŠMM programa „Švietimas informacinei visuomenei“ - įvairi metodinė literatūra išdalinta
mokykloms.
4. LMNŠC projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme (mokyklų ataskaitos pateiktos Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centrui; aptartos problemos su mokyklų vadovais, ugdymo karjerai
specialistais).
5. NEC projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių
bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ (mokyklų pavaduotojams organizuotas
seminaras, mokyklose vyko 2, 4 ,6, 8 kl. mokinių testavimas, parengta ataskaita NEC,
informacija apie gautus rezultatus paskelbta viešojoje erdvėje).
6. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro konkursas „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“ („Šviesoforo“ konkursas).
7. ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo programa (parengta Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, įvertintos ir akredituotos teikėjų programos,
pasirašytos sutartys, suvesti duomenys į sistemas, atsiskaityta už gautų lėšų panaudojimą).
8. Nacionalinis švietimo projektas „Lyderio laikas 3“ (konsultacijos komandai, informacija
mokykloms, mokymai mokytojams, mokytojų, švietimo skyriaus specialisto stažuotės
Lietuvoje ir užsienyje)).
9. 2014-2020 m. ES fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“.
10. SPPC projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (psichologo paslaugos,
mokymai mokytojams ir tėvams Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose).
V. ORGANIZUOTI PASITARIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
I pasitarimas (01-08, protokolas Nr. 1)
1. Dėl brandos egzaminų aktualijų 2018 m.
2. Dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo vykdymo naujovių.
3. Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų keitimo ir naujovių.
4. Dėl brandos darbo rengimo rekomendacijų.
II pasitarimas (01-24, protokolas Nr.2)
1. Dėl Visos dienos mokyklos sampratos ir organizavimo modelių.
2. Dėl projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo veiklų ir savivaldybės pokyčio temos
nustatymo.
3. Dėl koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo galimybių savivaldybėje.
III pasitarimas (04-25, protokolas Nr. 3)
1. Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos.
2. Dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo.
3. Dėl švietimo pagalbos teikimo mokyklose veiksmingumo.

IV pasitarimas (05-30, protokolas Nr. 4)
1. Dėl mokytojų etatinio sąrašo sudarymo mokyklose..
V pasitarimas (08-29, protokolas Nr. 5)
1. Dėl svarbių švietimo sistemos pokyčių naujais mokslo metais.
2. Dėl 2017-2018 m. m. mokinių olimpiadų, konkursų rezultatų.
3. Dėl 2018 m. brandos egzaminų rezultatų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
rezultatų.
VI pasitarimas (09-06, protokolas Nr. 6)
1. Dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo su ŠMM paskirtu konsultantu.
VII pasitarimas (12-11, protokolas Nr. 7)
1. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2018 m. m. stebėsenos rodiklių.
2. Dėl Kokybės krepšelio projekto įgyvendinimo.
3. Dėl naujausių ugdymo turinio atnaujinimo darbų.
4. Dėl pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo Kalvarijos savivaldybėje.
VI. ORGANIZUOTI SEMINARAI, PASITARIMAI PEDAGOGAMS
1. Pasitarimas egzaminų vykdytojams dėl BE ir PUPP tvarkos aprašų keitimų ir naujovių
(01-08).
2. Posėdis Kalvarijos savivaldybės 2018-2020 m. planuojamų renginių ir projekto plano,
skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės (02-03).
3. Posėdis Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(03-07; 0418; 09-31; 11-15).
4. Posėdis Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(03-12; 0507).
5. Posėdis Kalvarijos savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(03-14; 04-11).
6. Metodinė diena – seminaras socialiniams pedagogams „Socialinės pedagoginės pagalbos
mokiniams organizavimas ir koordinavimas Joniškio rajono mokyklose, dalijimasis gerąja
darbo patirtimi“
(04-05).
7. Pasitarimas VBE vyr. vykdytojams ir vykdytojams, administratoriui
(05-03).
8. Pasitarimas socialiniams pedagogams dėl anoniminių patyčių masto įvertinimo mokyklose
anketų inicijavimo
(05-09).
9. Seminaras chemijos mokytojams „Nuodingos medžiagos mokykloje“
(05-15).
10. Metodinė diena ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Ikimokyklinio ugdymo programos
įgyvendinimas ir ugdytinių pasiekimų vertinimas 2017-2018 m. m., sėkmės ir problemos“
(05-25).
11. Pasitarimas socialiniams pedagogams dėl prevencijos įgyvendinimo mokyklose (09-20).
12. Seminaras chemijos mokytojams „Ugdymo turinio aktualijos“
(11-06).
13. Seminaras matematikos mokytojams „Ugdymo turinio aktualijos“
(11-09).
14. Seminaras pradinių klasių mokytojams „Ugdymo turinio aktualijos“
(11-07).
15. Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Ugdymo turinio aktualijos“
(11-08).
16. Seminaras anglų kalbos mokytojams „Ugdymo turinio aktualijos“
(11-14).
VII. DIRBTA ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOSE
Jungėnų pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Akmenynų pagrindinėje mokykloje (12
mėn.), Kalvarijos gimnazijoje (06; 12 mėn.), Kalvarijos meno mokykloje (12 mėn.),

Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (05, 12 mėn.), Sangrūdos gimnazijoje (12
mėn.), Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje (12 mėn.), Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje
mokykloje (12 mėn.), Nemunaičių pagrindinėje mokykloje (12 mėn.).
VIII. ORGANIZUOTA OLIMPIADOS, KONKURSAI GABIEMS
MOKINIAMS
1. 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada
(01-10).
2. Biologijos olimpiados II etapas
(01-12).
3. 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso, 47-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio
rašinio konkurso savivaldybės etapas
(01-15).
4. 56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas
(01-19).
5. 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso II etapas
(01-23).
6. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas
(01-25).
7. 29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis (0126).
8. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
(01-30).
9. 66-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas
(02-02).
10. 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados I etapas
(02-07).
11. Technologijų olimpiados II etapas
(01-09).
12. 67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas
(02-09).
13. 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas
(02-13).
14. Istorijos olimpiados II etapas
(02-27).
15. 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapas
(03-13).
16. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“
(03-15).
17. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada savivaldybėje 3-4 kl. mokiniams (03-20).
18. 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada
(02-02).
19. Konkurso „Šviesoforas“ II etapas
(04-24).
20. Mokinių pavasario krosas
(04-26).
21. Pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ regioninis etapas
(05-11).
22. 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada
(02-20).
IX. ORGANIZUOTA RENGINIAI, AKCIJOS IR KITOS VEIKLOS
1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
(01-12).
2. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ savivaldybės turo darbų
paroda
(02-26-03-09).
3. Tarptautinė vaikų gynimo diena
(06-01).
4. Gabių ir talentingų mokinių apdovanojimo šventės mokyklose
(06 mėn.).
5. Mokslo ir Žinių diena savivaldybės švietimo įstaigose
(09-01).
6. Netradicinė istorijos pamoka „Suvalkijos knygnešiai lietuviško žodžio šaukliai“. Paminklo
Suvalkijos knygnešiams atidengimas
(09-04).
7. Socialinė akcija „AŠ ir TU – tai MES“
(12-03).
8. Kalvarijos savivaldybės mokinių krosas (pavasario, rudens)
(04-26; 10-12).
9. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
(11-16).
10. Vakaronė „Advento papročiai ir tradicijos“
(12-15).
X. PARENGTI IR IŠSIŲSTI DOKUMENTAI ĮVAIRIOMS INSTITUCIJOMS
1. Statistinės žinios Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui apie 2018-2019 m. m.
tikybos mokymą ir mokytojus.
2. Ataskaitos ŠMM ŠAC apie brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų bei kitų
pažymėjimų, mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių pažymėjimų blankų panaudojimą 2018 m.

3. Raštai švietimo įstaigoms įvairiais klausimais, diplomai mokiniams.
4. Ataskaita ŠMM apie pavėžėjamus moksleivius 2018 m.
5. Duomenų teikimas regioniniam švietimo būklės raportui.
6. Sutarčių, raštiškų užduočių viešiesiems pirkimams rengimas.
7. Organizuoti mokyklinės dokumentacijos paklausos tyrimo etapai ir jų užsakymai 2018 m.
8. Dokumentai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykloms dėl 2018 m.
dalyvavimo zonose, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatų suvestinės, ataskaitos.
9. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaita ŠMM.
10. Vadovėlių, mokymo priemonių, perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų priėmimas iš
leidyklų, kitų institucijų, išdalijimas mokykloms.
11. Švietimo informacinių technologijų centrui statistinės formos (1-mokykla, 2-mokykla, 3mokykla, atskirai miesto ir kaimo vietovių suvestinės, 3D, 3I, 3ES ataskaitos).
12. Dokumentai Ugdymo plėtotės centrui, Nacionaliniam egzaminų centrui dėl valstybinės
kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir
vykdymo.
13. Dokumentai Nacionalinei vertinimo agentūrai dėl mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo.
14. Brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimo rezultatai Nacionaliniam egzaminų centrui.
15. Paraiška dėl Kalvarijos savivaldybės 2, 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimo veiksmo tyrime
„Nacionalnis mokinių pasiekimų savivaldybėse patikrinimas 2017-2018 m. m.“
Nacionaliniam egzaminų centrui.
XI. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017-2020 METAIS PLANUOJAMŲ RENGINIŲ
IR PROJEKTŲ PLANO, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO
ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI KOORDINAVIMO GRUPĖS 2018 M. ATASKAITA
Vadovavosi Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. D-157 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir
projektų plano, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti koordinavimo grupės
sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“, koordinavo savivaldybės įstaigų veiklą, skirtą
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, inicijavo renginius, pilietines akcijas
Lietuvos valstybinėms datoms paminėti, vadovavo koordinavimo grupei, organizavo 5
koordinavimo grupės posėdžius.
2018 m. kovo 13 d. koordinavimo grupę pirmininkė supažindino su Kalvarijos
savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų planu, skirtu Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m. bei paraiškų forma dėl įstaigų,
nepriklausomų asmenų teikiamų projektų finansavimo, pateikė 2017 m. ataskaitą.
2018 m. renginių ir projektų plano įgyvendinimui buvo skirta 13,5 tūkst. Eur:
Stogastulpio Kalvarijos krašto knygnešiui J. Kancleriui ir stogastulpio pirkimui skirta
3500,00 Eur, pastatymui Kalvarijos miesto parke 200,00 Eur.
Knygų leidybai skirta 6000,00 Eur.: Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės
mokyklos šimtmečiui paminėti leidžiamos knygos ,,Akmenynų mokykla, peržengusi
šimtmečio slenkstį“ koofinansavimui skirti 4000,00 Eur, Vincento Kazio Svitojaus knygos
,,TRAKĖNAI. Gyvenimas tarp šimtmečių ribos. Istorija ir prisiminimai“ koofinansavimui
skirta 2000,00 Eur.
Asociacijai ,,Skambėjimas“ skirta 1420,00 Eur ansamblio nariams rūbams įsigyti.
Projekto ,,Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Kalvarijos iniciatyvinei grupei -30“
įgyvendinimui – 800,00 Eur bei koordinavo Kalvarijos sąjūdžio delegacijos nuvykimą į
iškilmingą Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio minėjimą Lietuvos Respublikos Seime.
Apmokėta transporto išlaidos 73,36 Eur Kalvarijos savivaldybės socialinių šeimų
vaikų nuvykimui į Anykščius dalyvauti edukaciniuose renginiuose.

Nupirkta Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekoms ir
Viešajai bibliotekai VšĮ ,,Leidybos idėjų centro“ išleistos 8 knygos ,,Kas bus kas. Lietuvos
ateitis“ už 272,00 Eur.
Nupirktos knygos reprezentacijai už 179,68 Eur.
Kalvarijos sporto centro sporto veteranų dalyvavimui ir savivaldybės reprezentacijai
šventėje, skirtoje Lietuvos pirmos tautinės olimpiados 80-mečiui, skirta 150,00 Eur.
Kalvarijos sporto centrui 70-mečio proga skirta 300,00 Eur.
100,00 Eur parama skirta Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4osios rinktinės Kalvarijos šaulių 1-ajai kuopai, žygio, skirto Europos kultūros paveldo ir Baltų
vienybės dienų paminėjimui, organizatorei.
Marijampolės džiudžitso klubui ,,Remeris“ skirta 200,00 Eur, skirta parama
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinio, šio klubo nario, dalyvavimui
tarptautinėje olimpiadoje Čekijoje.
Kalvarijos gimnazijos mokyklos mokinių nuvykimui į Lietuvos Nacionalinę Martyno
Mažvydo biliotekos organizuotą renginį ,,Vaikų žvaigždynas“ skirta 54,60 Eur transporto
paslaugoms apmokėti.
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos organizuotai tarptautinei konferencijai
,,Vydūnas ir Simonas Daukantas šiandieninėje mokykloje: patirtys“ skirta 210,00 Eur.
2018 m. rugsėjo 7 d. suorganizavo netradicinę istorijos pamoką ,,Juozas Kancleris –
Kalvarijos krašto knygnešių tėvas“, kurios metu atidengtas stogastulpis J. Kancleriui,
Kalvarijos krašto knygnešiui.
Inicijavo švietimo, kultūros įstaigų valstybinių švenčių ir akcijų organizavimą,
istorinių datų paminėjimą.
Teikė informaciją apie organizuojamus renginius, skirtus Lietuvos valstybingumo
datoms paminėti, Lietuvos Respublikos Seimui, kitoms institucijoms.
XI. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS 2015-2018 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLA 2018 M.
2018 m. koordinavimo grupės pirmininkė suorganizavo 5 posėdžius, kurių metu
buvo svarstoma savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų 2017 m. veiklos ataskaitos, Kalvarijos
savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos įgyvendinimo 2018 m.
programa bei 2018 m. skirtų 14500,00 Eur paskirstymo prioritetai.
Atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų
programos 2018 m. veiklos plano įgyvendinimui skirtas lėšas, buvo įgyvendinamos
svarbiausios etninės kultūros priemonės ir skiriamos jų įgyvendinimui lėšos:
Kalvarijos savivaldybės meno kolektyvų pasiruošimui ir dalyvavimui 2018 m. Lietuvos Dainų
šventei ,,Vardan tos...“:
1. Kalvarijos meno mokyklos kanklininkių ansamblio rūbų įsigijimo koofinansavimui
skirta 2320,24 Eur;
Kalvarijos meno mokyklai skirta 1870,00 Eur pučiamųjų orkestro šokėjų rūbams
įsigyti.
2. Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui, skirta 2130,00 Eur Lietuvos šimtmečio dainų
šventės ,,Vardan tos...savivaldybės meno kolektyvų dalyvių aprūpinimui kepurėlėmis,
marškinėliais, lietpalčiais ir reikalingai eitynių atributikai.
3. Skirta parama savivaldybės įstaigų vairuotojams, dirbusiems Dainų šventės metu. Iš viso
įstaigoms pervesta 1017,24 Eur.
4. Skirta parama savivaldybės tautodailininkams dalyvauti Rokiškyje organizuojamame
konkurse ,,Aukso vainikas“, 64,00 Eur transporto išlaidoms.
5. Inicijavo Padėkos čekių įteikimą savivaldybės meno kolektyvų vadovams už kolektyvų

paruošimą 2018 m. Lietuvos Dainų šventei ,,Vardan tos...“ ir darbuotojams, kurie koordinavo
kolektyvų pavėžėjimą, maitinimą, sveikatos priežiūrą ir kt. klausimus. Padėkos čekiams skirta
2117,70 Eur.
6. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos projektui ,,Kryždirbystės tradicijos
Kalvarijos krašte“ knygos leidybos koofinansavimui skirta 4620,00 Eur.
7. Skirta parama Kalvarijos savivaldybės Jungėnų kapelos ,,Gegužio žiedai“, apmokėta
transporto išlaidos į Vilnių, dalyvauti Lietuvos televizijos laidoje ,,Duokim garo“ – 63,84 Eur.
8. Skirta Kalvarijos gimnazijos mokytojo ir mokinio kelionės finansavimui į Lietuvos
moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ baigiamąjį renginį Kretingoje –
71,58 Eur.
9. Kultūros centro projekto ,,Advento vakaras, skirtas etninės kultūros puoselėtojams“
skirta 430,00 Eur.
Pirmininkė koordinavo savivaldybės delegacijos dalyvavimą 2018 m. Lietuvos Dainų
šventėje ,,Vardan tos…” eitynėse, rūpinosi vėliavnešių dalyvavimu šventėje, inicijavo
koordinavimo grupės narių konsultacijas švietimo įstaigų mokytojams, atsakingiems už
etninės kultūros programų įgyvendinimą mokyklose, etninės kultūros, projektų rengimo ir jų
įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvavo švietimo, kultūros įstaigų rengiamuose etninės
kultūros renginiuose. Koordinavo 2018 m. etninės kultūros olimpiadą, kurioje dalyvavo 16
mokinių iš visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų.
2018 m. suaktyvėjo etninės kultūros veikla įstaigose: organizuojami renginiai,
edukacinis margučių marginimas, Užgavėnių kaukių gamyba ir kitos edukacinės pamokos.
Švietimo įstaigose veikė etninės kultūros puoselėjimo būreliai. 2018 m. gruodžio 15 d. buvo
suorganizuotas Advento vakaras, kuriame koncertavo Kultūros centro kolektyvai. Advento
vakaro metu pristatyta papročiai ir tradicijos, pasninko ir Kūčių valgiai.
XIII. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS VEIKLA 2018 M.
Ataskaita pateikta, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D-53 „Dėl Kalvarijos savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“.
Komisija per metus organizavo 6 posėdžius, kuriuose svarstė 19 klausimų.
Posėdžiuose daugiausia svarstyta klausimų, susijusių su minimalios priežiūros priemonių
taikymu ir pratęsimu vaikams. Komisija teikė siūlymus administracijos direktoriui dėl
minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ir atmetimo. Buvo parengti 10
administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo,
pratęsimo, atmetimo: 6 - dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, 2 - dėl minimalios
priežiūros priemonių pratęsimo, 1 - dėl minimalios priežiūros priemonės atmetimo ir 1 - dėl
minimalios priežiūros priemonės pakeitimo.
Prašymus dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pateikė:
policijos pareigūnai – 5, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – 2. Daugiausia
buvo kreiptasi dėl vaikų nusikalstamo elgesio, kurie padarė nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jų padarytą veiką,
dėl vaikų administracinių teisės pažeidimų, kurie padarė administracinio nusižengimo
požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytas amžiaus, nuo kurio atsiranda
administracinė atsakomybė, valkatavimo.

Komisijos posėdžiuose svarstyta medžiaga dėl 7 vaikų elgesio. 6 vaikams buvo
skirtos minimalios priežiūros priemonės, 2 vaikams skirtų minimalios priežiūros priemonių
vykdymo laikas buvo pratęstas, 1 vaikui priemonės neskirtos. Dėl 1 vaiko, kuriam buvo
skirtos minimalios priežiūros priemonės, tačiau jos buvo neveiksmingos, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius 2018 m. balandžio ir lapkričio mėn. pateikė dokumentus,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, išvadai gauti skiriant vidutinės priežiūros
priemonę. Gautos neigiamos išvados. 2018 m. vidutinės priežiūros priemonė neskirta nei
vienam vaikui.
Paskyrus minimalios priežiūros priemones, vaikams buvo teikiamos specialistų
konsultacijos: 6 vaikai įpareigoti lankyti mokyklą, 5 vaikai įpareigoti lankyti socialinio
pedagogo konsultacijas, 5 vaikai įpareigoti lankyti psichologo konsultacijas, 1 vaikas
įpareigotas lankyti mokomųjų dalykų konsultacijas, 1 vaikas įpareigotas lankyti neformaliojo
vaikų švietimo užsiėmimus, 1 vaikas įpareigotas dalyvauti vaikų dienos centro veiklose, 5
tėvams kartu su vaikais pasiūlyta lankyti psichologo konsultacijas, 2 tėvams pasiūlyta lankyti
pozityvios tėvystės kursus.
Pratęsiant minimalios priežiūros priemones, vaikams ir jų tėvams buvo teikiamos
specialistų konsultacijos: 1 vaikas įpareigotas tęsti mokymąsi, 1 vaikas įpareigotas lankyti
socialinio pedagogo konsultacijas, 2 vaikai įpareigoti lankyti psichologo konsultacijas, 1
vaikas įpareigotas lankyti mokomųjų dalykų konsultacijas, 2 tėvams kartu su vaikais pasiūlyta
lankyti psichologo konsultacijas.
Komisijos posėdžių metu svarstytas 1 klausimas dėl minimalios priežiūros
priemonių pakeitimo nepilnamečiui ir dėl koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo
šeimai. Prašymą pateikė Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla. Vaiko gerovės
komisijos sprendimu 1 vaikui skirtos minimalios priežiūros priemonės panaikintos, mamai
siūloma lankyti psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijas mokykloje, kadangi šeimoje
auga 3 nepilnamečiai vaikai. Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja
įpareigota reguliariai lankytis šeimoje ir su tėvais kalbėtis apie pozityvią tėvystę.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius apie 2018 m. vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonių rodiklius, įgyvendinimo ir
vykdymo eigą teikė ataskaitą Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių
technologijų centrui.
Kalvarijos sav. 2019-2020 m. paslaugų plėtros planas nebuvo parengtas, nes nėra
pavirtinti švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir
sveikatos apsaugos ministru nustatytais koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės
paramos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodikliai ir
tvarkos aprašas. Kai jie bus patvirtinti, Komisija parengs planą.
Komisijos nariai, dalyvaudami tarpinstituciniuose pasitarimuose, teikė informaciją
visuomenei apie Komisijos veiklą, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir
auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą savivaldybėje. Informacija apie minimalios ir
vidutinės priežiūros priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą
savivaldybėje patalpinta Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje, adresu
www.kalvarija.lt, Veiklos sritys - Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius nuolat organizavo susitikimus su
minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vykdančių asmenų atstovais,
kuriuose dalyvavo ir Komisijos nariai. Susitikimų metu buvo analizuojami paskirtų vaiko
minimalios priežiūros priemonių individualūs planai, paskirtų priemonių efektyvumas.

Komisija per metus vykdė vaiko teisių pažeidimų, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, kitų socialinės rizikos veiksnių stebėseną.
2018 m. iš policijos komisariato gauta 7 pranešimai apie nepilnamečių padarytus
administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, 5 pranešimai apie nepilnamečių
padarytus nusikalstamo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, 6 pranešimai
apie nepilnamečio buvimo vietos nustatymą. Informaciją, gautą iš policijos komisariato,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius nagrinėjo ir aptarė su mokyklos, kurioje
vaikas mokosi, socialiniu pedagogu. Buvo prašoma pateikti kokia pagalba teikiama vaikui
mokykloje, ar ji užtikrina vaiko gerovę, siūloma apsvarstyti mokinio elgesį mokyklos vaiko
gerovės posėdyje, pasikviečiant Komisijos narius. Informacija taip pat nagrinėjama ir su
Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju, jei šeimai ir vaikui yra teikiama
pagalba. Aptariamos pagalbos vaikui ir šeimai priemonės.
Komisijos pirmininkė 2018 m. lapkričio mėn. Kalvarijos savivaldybės ugdymo
įstaigose organizavo prevencines paskaitas 7-8 kl. moksleiviams apie prekybą žmonėmis.
Paskaitas vedė VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro socialinė darbuotoja.
Komisijos pirmininkė 2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. Kalvarijos savivaldybės
ugdymo įstaigose inicijavo Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus 14-21 m.
jaunuoliams. 2018 m. lapkričio Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimai vyko
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje, gruodžio mėn. Kalvarijos sav. Liubavo
Juozo Montvilos pagrindinėje mokykloje.
Komisijos nariai teikė mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams konsultacijas,
siūlymus, pastebėjimus dėl veiklos gerinimo ar aktyvinimo. Teikė metodinę pagalbą mokyklų
Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams dėl Lietuvos Respublikos vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, lankėsi 6 mokyklų organizuojamuose posėdžiuose.
Komisijos pirmininkė 2018 m. spalio mėn. Kalvarijos vaikų lopšelyje darželyje ir ugdymo
įstaigose organizavo 9 metodinius pasitarimus su vaiko gerovės komisijos nariais dėl pagalbos
vaikams teikimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, Ankstyvosios intervencijos
programos vykdymo mokykloje, koordinuotų paslaugų teikimo, dalyvavimo atvejo vadybos
posėdžiuose, duomenų apsaugos, S.M.A.R.T. tėvystės ir AIM mokymų, informacijos
dalijimosi tarp įstaigų. Mokyklų vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo 6 Komisijos
posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi klausimai dėl jų ugdytinių.
Komisijos pirmininkė 2018 m. lapkričio mėn. Kalvarijos savivaldybės ugdymo
įstaigų socialiniams pedagogams inicijavo Ankstyvosios intervencijos modelio ir vaiko
gerovės rizikų vertinimo įrankiu (S.M.A.R.T) 2 dienų mokymus. Mokymuose, kurie vyko
lapkričio 6-7 d. Kaune, dalyvavo Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Akmenynų
pagrindinės mokyklos ir Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos,
socialiniai pedagogai. Mokymuose dalyvavę socialiniai pedagogai apmokys mokyklų vaiko
gerovės komisijų pirmininkus ir narius naudotis šiuo įrankiu savo darbe.
Komisijos nariai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius kėlė
kvalifikaciją, dalyvaudami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, VšĮ Kovos su
prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų
organizuojamuose mokymuose, seminaruose, Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir
mokslo ministerijos organizuojamose konferencijose.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir Komisijos nariai organizavo
bendrus pasitarimus su Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus,
Socialinių reikalų skyriaus darbuotojais, Kalvarijos savivaldybės seniūnijų seniūnais,

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ atstovais, Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kalvarijos savivaldybėje darbuotojais,
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, Kalvarijos savivaldybės bendruomeninių šeimos
namų darbuotojais, policijos, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir kitais specialistais,
teikiančiais pagalbą šeimoms, siekiant vaiko gerovės užtikrinimo.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius surinko informaciją ir sudarė
paslaugų „žemėlapį“ apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias švietimo, sveikatos,
socialines paslaugas vaikams ir jų tėvams Kalvarijos savivaldybėje. Informacija apie
Koordinuotą pagalbą vaikui ir šeimai, yra Kalvarijos savivaldybės internetinėje svetainėje,
adresu www.kalvarija.lt, Veiklos sritys - Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai. Patalpinta
informacija susijusi su Kalvarijos savivaldybėje teikiamomis viešosiomis paslaugomis vaikui
ir šeimai, informacija apie minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimą, apie
koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas.
Informacija apie pagalbos vaikui ir šeimai paslaugas teikiama ir atnaujinama socialiniuose
tinkluose, švietimo ir ugdymo įstaigų internetinėse svetainėse.
Komisijos pirmininkė apie 2018 m. Komisijos veiklą teikė ataskaitą Švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui.
XIV. DARBAS SU INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS
D. Lisauskienė: ŠVIS Minimali ir vidutinė priežiūra; Duomenų valdymo sistema Labbis.
G. Bujauskas: ŠVIS; NEMIS emokykla; Mokinių registras; KTPRR; Duomenų valdymo
sistema Labais, sporto statistika KKSD.
M. Kabelkienė: Mokinių registras Išsilavinimo pažymėjimų blankų skirstymas, ataskaitų
formavimas; ŠMM registras ŠVIS Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema
(UKSIS); Duomenų valdymo sistema Labbis.
V. Vasiliauskienė: Duomenų perdavimo sistema „KELTAS“; ŠMM registras ŠMIR;
Pedagogų registras; Duomenų valdymo sistema Labbis.
XV. DARBAS DARBO GRUPĖSE, KOMISIJOSE, PARENGTI STRAIPSNIAI,
TOBULINTA KVALIFIKACIJA
D. Lisauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektų suderinimo darbo grupės
vadovė.
2. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos ir
koordinavimo grupės pirmininkė.
3. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
4. Dokumentų į vasaros poilsio stacionarią stovyklą VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ atrankos
komisijos pirmininkė.
5. Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų plano, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės pirmininkė.
Parengti straipsniai:
Įvyko 2018 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“
Kalvarijos savivaldybės turas.
Kalvarijos savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas 2018 metais.
Tobulinta kvalifikacija:

Mokymo kursas „Duomenų apsaugos reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“ (EMC,
2018-06-25 pažymėjimas Nr. 25337).
G. Bujauskas:
1. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
pirmininkas.
2. Kalvarijos sav. Akmenynų, Jungėnų pagrindinių mokyklų, Kalvarijos meno mokyklos
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narys.
3. Kalvarijos savivaldybės sporto ir kultūros biudžeto programos koordinatorius.
4. 2018 m. Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos narys.
5. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narys.
6. Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo dokumentų atrankos ir
projektų vertinimo komisijos pirmininkas.
7. Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisijos narys.
8. Olimpiadų, konkursų vertinimo komisijų narys.
9. Kalvarijos (tikslinės teritorijos) vystymo programos projektui parengti darbo grupės
narys.
10. Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
komisijos pirmininkas.
11. Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos narys.
12. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų administravimą,
organizavimą ir įgyvendinimą koordinatorius.
13. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
koordinatorius.
Parengti straipsniai:
Įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mes kūrybingi ir išmanūs“ antrasis
etapas.
Vyko XXIX Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas.
Kalvarijos savivaldybėje įvyko pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos.
Surengtas tradicinis mokinių pavasario krosas.
Surengtas tradicinis mokinių rudens krosas.
Įvyko viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras „Aktualūs mokesčių pakeitimo 2019 m. klausimai, rengiant projektų paraiškas“
(mokymo centras „Dainava“2018-10-02 pažymėjimas Nr. 1060);
Paskaita „Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota gynyba“ (Mobilizacijos ir
pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 2018-11-07
pažymėjimas Nr. 5697).
M. Kabelkienė:
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos narė, sekretorė.
2. Koordinuoja ir vykdo stebėseną Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos.
3. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narė.
4. Projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame
mokyme sukūrimas ir plėtra“ koordinatorė.

5. Kalvarijos sav. Nemunaičių, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinių mokyklų, Kalvarijos
vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisijų narė.
6. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos narė.
7. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
8. Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ koordinatorė.
9. Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo, atrankos komisijos
narė.
Parengti straipsniai:
Įvyko 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.
Įvyko mokinių rašinių atranka į Tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą.
Įvyko 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.
Įvyko 10 ir 11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada.
Įvyko 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.
Įgyvendinamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Kalvarijos
savivaldybės švietimo įstaigose.
Įgyvendinamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla Kalvarijos sav.
Sangrūdos gimnazijoje.
Įgyvendinamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla Kalvarijos vaikų
lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.
Įgyvendinamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla – mokymai
mokytojams.
Įvyko Kalvarijos savivaldybės 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.
Įvyko Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi.
Gerosios patirties sklaidos seminaras „Netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko
pasiekimų ir pažangos“.
Tobulinta kvalifikacija:
Mokymai „Streso, emocijų valdymas, dirbant su vaikais“ (Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centro 2018-04-02 pažymėjimas Nr. D3-287);
Mokymai „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (SPPC
2018-09-20 pažyma Nr. 4ESF14-35);
Viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir
išbandymas bendrajame ugdyme“ (UPC 2018-10-23 pažyma);
Paskaita „Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota gynyba“ (MPPS prie KAM
2018-11-07 pažymėjimas Nr. 5692);
Pasitarimas „Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios
programos įgyvendinimo“ (LMNŠC 2018-12-20);
Konferencija „Visos dienos mokykla“ (ŠMM 2018-01-05);
Konsultacija „Psichologinės pagalbos plėtra“ (ŠMM 2018-05-24);
Viešoji konsultacija „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus ankstinimo iššūkiai
ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui“ (ŠMM 2018-03-20);
Respublikinė mokytojų konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių
pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose Kybartų Kristijono Doneleičio gimnazijoje“
(Leidykla „Šviesa“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2018-03-30).
V. Vasiliauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos
koordinatorė.

2. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narė.
3. Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijų, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narė.
4. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
Parengti straipsniai:
Kalvarijos gimnazija – 2018 m. brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės
teritorijoje.
Savivaldybės mokyklose vyks Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“.
Įvyko Lietuvos 56-osios chemijos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.
Įvyko Lietuvos 66-osios fizikos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.
Įvyko Lietuvos 67-osios matematikos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.
Įvyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados savivaldybės etapas.
Įvyko 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas Kalvarijos
savivaldybėje 2018 m.
Kalvarijos savivaldybė – projekto „Lyderių laikas 3 “ dalyvė.
Kalvarijos savivaldybėje vykdomas projektas „Lyderių laikas 3“.
Mokytojas lyderis: žmogiškųjų ryšių ir santykių vaidmuo.
Asmeniniai lyderystės iššūkiai.
Sėkminga pamoka: struktūros, metodai ir vertinimo pokyčiai.
Klasės auklėtojo vaidmuo mokyklos tobulinime.
Kalvarijos savivaldybės kūrybinės komandos narių stažuotė Kretingos rajono
savivaldybės švietimo įstaigose.
Kalvarijos gimnazija – 2019 m. brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės
teritorijoje.
Kalvarijos savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos stažuotė
Lenkijoje ir Čekojoje.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras „XXIa. Pamoka – ugdymas kitaip. Naujų raiškos formų paieška“
(Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2018-02-06 pažymėjimas Nr. M-154);
Mokymai „Mokytojas lyderis: žmogiškųjų ryšių ir santykių vaidmuo“ (MTC 2018-02-21
pažymėjimas Nr. LL3-18/625);
Mokymai „Streso, emocijų valdymas, dirbant su vaikais“ (Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centro 2018-04-02 pažymėjimas Nr. D3-264);
Mokymai „Asmeniniai (lyderystės) iššūkiai“ (MTC 2018-03-28 pažymėjimas Nr. LL318/1288);
Mokymai „Švietimo įstaigų bendradarbiavimas stiprinant ugdymo praktikos kokybę“
(MTC 2018-04-20 pažymėjimas Nr. LL3-18/2147);
Stažuotė „Įvairių mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių
mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ (Estija, Suomija) (Utenos švietimo centro 201805-14-18 pažymėjimas Nr. UŠC-596);
Stažuotė „Mokytojų kūrybiškumo skatinimas“ (Prienų švietimo pagalbos tarnybos 201806-08 pažymėjimas Nr. 18-1172);
Stažuotė „Šeimos, mokyklos ir steigėjo tarpusavio sąveikos ir grįžtamojo ryšio vaiko
sėkmei modelio įgyvendinimo patirtis“ (Kretingos rajono švietimo centro 2018-09-13
pažyma Nr. KI-D 1853);

Stažuotė „Įvairių partnerių bendradarbiavimas, siekiant geresnės mokinių pažangos“
(Panevėžio rajono švietimo centro 2018-09-21 pažymėjimas Nr. 2527);
Stažuotė „Pamokos, kurioje sėkmingai ugdomos kompetencijos, tobulinimas“
(Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2018-09-26 pažymėjimas Nr. 1433);
Stažuotė „Mokyklų bendradarbiavimas bei mokymosi iniciatyvų skatinimas“ (Biržų
rajono savivaldybės 2018-10-22 pažymėjimas Nr. 132);
Stažuotė „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių
mokymosi pažangos užtikrinimo srityje Čekijoje ir Lenkijoje“ (Utenos švietimo centro
2018-11-23 pažymėjimas Nr. UŠC-1606);
Seminaras „Asmens duomenų tvarkymas viešajame sektoriuje: asmens duomenų teikimas
trečiosioms šalims, priemonės saugumui užtikrinti, dažniausiai pasitaikančios klaidos“
(UAB „AVGO Group“ 2018-12-12 pažymėjimas Nr. 13059);
R. Kučinskienė
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
2. Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos narė, sekretorė.
3. Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų plano, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės sekretorė.
4. Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Kalvarijos savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos komisijos
pirmininko pavaduotoja.
5. Kalvarijos savivaldybės vaikų ir jaunimo 2018 metų vasaros poilsio stacionarioje
stovykloje organizavimo tvarkos tvirtinimo ir dokumentų atrankos komisijos pirmininko
pavaduotoja.
Parengti straipsniai:
Prevencinė paskaita apie prekybą žmonėmis.
Susitikimas su Sangrūdos seniūnijos bendruomenės nariais.
Tobulinta kvalifikacija:
1. SPPC mokymai dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos metodikos (2018-02-14 SPPC
pažyma Nr. V4-18).
2. Mokymai “Streso, emocijų valdymas dirbant su vaikais” (2018-03-02 Marijampolės
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, pažymėjimas Nr. D3-286).
3. SPPC mokymai dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros plano rengimo. (2018-03-07/08
SPPC pažyma Nr. V4-135).
4. Mokymai “Sveikatai palankus vaikų maitinimas, 2018 metų aktualijos” (2018-05-11
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, pažymėjimas Nr. D3-706).
5. Mokymai „Duomenų apsaugos reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“ (2018-06-25
UAB EMC pažymėjimas Nr. 25339).
6. SPPC metodinės konsultacijos-mokymai dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose
rekomendacijų (2018-06-26).
7. Mokymai "Tarpusavio ryšio kūrimas paauglių konsultavimo procese" (2018-06-29 VšĮ
Juoda avis, pažymėjimas Nr. SD20180101-1).
8. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir vaiko gerovės komisijos narių
mokymai, skirti supažindinti su priemonėmis, skirtomis rizikų vaiko gerovei bei koordinuotai
teikiamų pasaugų poreikio ir kokybės įsivertinimui (2018-08-23/24 SPPC pažymą Nr. V4160).
9. Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai ir perspektyvos“ (2018-09-06).
10. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir vaiko gerovės komisijos narių
mokymai: tarpusavio bendradarbiavimo gerinimas vaiko MPP ir VPP priežiūros, koordinuotai

teikiamos pagalbos svarstymo, skyrimo, pratęsimo, nutraukimo, koordinavimo bei vykdymo
vertinimo; asmens duomenų apsaugos pokyčiai organizuojant VGK darbą; mediacija (201809-20 SPPC pažyma Nr. 4ESF14-34).
11. Metodinė diena SPPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams ir vaiko gerovės
komisijos nariams: vaiko MPP ir VPP vykdymo aktualijos; vaiko teisių apsaugos pasikeitimai
nuo 2018-07-01; Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas savivaldybėse (201809-25).
12. Savižudybių prevencijos mokymų metodinė konsultacija (2018-09-26).
13. Forumas-konferencija „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“ (201810-04 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pažymėjimas Nr. PS-10-186-126905).
14. VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro konferencija „Apsaugokime
vaikus nuo pavojų: iššūkiai ir geroji praktika“ (2018-10-17 VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis
ir išnaudojimu centras, pažymėjimas).
15. Mokymai „Pagalba aukštos savižudybės rizikos pacientams“ (2018-10-19 Vilniaus
universitetas, pažymėjimas Nr.4).
16. Seminaras „Vaiko teisių apsaugos reforma: kaip ji atitinka vaikų ir šeimų poreikius“
(2018-10-26 NVO vaikams konfederacija, pažymėjimas).
17. Supervizijos SPPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams (2018-11-13).
18. Konferencija „Vaiko teisių apsaugos aktualijos Marijampolės apskrityje naujų sąlygų ir
iššūkių kontekste“ (2018-11-15).
19. LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos konferencija „Lietuvos tarptautiniai
įsipareigojimai vaikams-ar pastebime pažangą?“ (2018-11-23 LR Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga, pažymėjimas).
20. LR SADM diskusija „Kuriame palankią šeimai aplinką“ (2018-11-30 LR SADM).
21. Patirčių sesija „Mums, smurto aukos interesai-svarbiausia“ (2018-12-05 Marijampolės
apskrities moters veiklos centras, pažymėjimas Nr. 208-12-05).
22. Metodinė diena SPPC vaiko gerovės komisijos nariams: MPP taikymo veiksmingumas ir
rekomendacijos dėl priemonių tobulinimo (2018-12-19).
23. SPPC metodinė diena vaiko gerovės komisijos nariams: LR vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo pakeitimai (2017-12-06).
_______________________

