
       PATVIRTINTA 

       Kauno pedagoginės psichologinės   

       tarnybos direktorės Raimundos Žiulytės   

       2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V–27 

  

 

 

KAUNO  PEDAGOGINĖS  PSICHOLOGINĖS  TARNYBOS 

2016 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

Pagrindinės veiklos rūšys atlikti darbai, įgyvendinti projektai, programos: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojas Priemonės vykdymo eiga Rezultatai  

2.3.1. Psichologų 

konsultacijos 

Psichologai  Konsultacijos mokiniams 

ir jų tėvams,  padedant 

suprasti, išgyventi ir 

spręsti problemas 

449 mokiniams 

(turintiems mokymosi, 

adaptacijos ir 

bendravimo sunkumų, 

išgyvenantiems krizę) 

ir jų tėvams bei 

pedagogams (908 

klientams ) suteiktos 

1634  individualios 

psichologo 

konsultacijos. 

2.3.2. Minimali 

priežiūra 

psichologinio 

konsultavimo 

forma 

Psichologai  Ilgalaikis psichologinis 

konsultavimas skirtas 

netinkamo elgesio ar 

elgesio sutrikimų 

korekcijai 

Psichologinė pagalba 

suteikta 4 mokiniams ir 

jų tėvams, iš viso – 37 

konsultacijos. 

2.3.3. Psichologinis 

pedagoginis 

mokyklinio 

amžiaus vaikų, 

turinčių 

mokymosi 

sunkumų 

specialiųjų 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas, 

psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

 Kompleksinis – 

psichologo, spec. 

pedagogo, logopedo ir 

neurologo SUP 

įvertinimas, rezultatų 

analizė, komandinis 

atvejo aptarimas, išvados 

apie SUP parengimas, 

 Atliktas  396 mokinių 

psichologinis 

pedagoginis 

įvertinimas, nustatytos 

mokymo(si) sunkumų 

priežastys ir 

rekomenduota ugdymo 

programa bei švietimo 



ugdymo(si) 

poreikių 

įvertinimas 

 

pedagogas, 

gydytoja-

neurologė 

SUP lygio nustatymas, 

ugdymo programos ir 

švietimo pagalbos 

paskyrimas bei 

rekomendacijų 

pedagogams parengimas. 

pagalba (3440 val.) 

2.3.4 Psichologinis 

pedagoginis 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, 

turinčių įvairių 

sutrikimų 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

įvertinimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas, 

psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas, 

gydytoja 

neurologė. 

 

 Kompleksinis 

specialiojo pedagogo, 

logopedo ir gydytojo 

neurologo SUP 

įvertinimas, rezultatų 

analizė, komandinis 

atvejo aptarimas, išvados 

apie SUP parengimas, 

SUP lygio nustatymas, 

ugdymo programos ir 

švietimo pagalbos 

paskyrimas bei 

rekomendacijų 

pedagogams parengimas.  

Atliktas  629 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

įvertinimas, nustatytos 

sunkumų priežastys ir 

rekomenduota ugdymo 

programa. (2182 val.) 

 

2.3.5 Mokinių SUP 

įvertinimas dėl 

PUPP ir 

Brandos 

egzaminų 

pritaikymo 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas, 

psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

,gydytoja 

neurologė. 

Įvertinami mokinio SUP 

ir mokymosi pasiekimai. 

Parengiama PUPP ar 

brandos egzaminų 

pritaikymo pažyma bei 

rekomendacijos 

Įvertinti 97 mokinių 

SUP ir išduotos 

pažymos dėl PUPP(85) 

ir Brandos egzaminų 

(12) pritaikymo (291 

val.) 

2.3.6 Mokinių 

turinčių SUP 

tėvų 

konsultavimas 

Psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

Kiekvienas mokinio SUP 

vertinantis specialistas 

pristato rezultatus 

tėvams, išaiškina 

pagalbos galimybes ir 

teikia rekomendacijas 

Informacinė ir 

konsultavimo pagalba 

suteikta  396 tėvų 

(1782 konsultacijų) 

2.3.7 Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų  

turinčių SUP 

Psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

Kiekvienas vaiko SUP 

vertinantis specialistas 

pristato rezultatus 

Informacinė ir 

konsultavimo pagalba 

suteikta 574 tėvams 



tėvų 

konsultavimas 

socialinis 

pedagogas 

tėvams, išaiškina 

pagalbos galimybes ir 

teikia rekomendacijas 

(1509 konsultacijų) 

2.3.8 Sudėtingų atvejų 

aptarimas 

Psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

Ugdymo įstaigos VGK ir 

mokinį ugdantys 

pedagogai pakviečiami 

aptarti mokinio SUP ir 

pagalbos galimybių su 

vertinimo komanda 

Sudėtingų atvejų 

aptarime dalyvavo 26 

pedagogai iš 8 mokyklų  

(24 val.) 

2.3.9. Būsimų pirmos 

klasės mokinių 

pažinimo 

gebėjimų 

įvertinimas 

Psichologai Pažintinių gebėjimų 

lygio nustatymas 

Įvertinti  105  būsimųjų 

pirmokų verbalinio ir 

konstrukcinio mąstymo 

gebėjimai (420 val.) 

2.3.10 Brandumo 

mokytis  pagal 

priešmokyklinio 

ar pradinio 

ugdymo 

programas 

įvertinimas 

Psichologai Ankstyvesnio ugdymo 

rekomendavimas/nereko

mendavimas 

 Įvertintas 144 vaikų 

brandumas mokytis 

pagal priešmokyklinio 

ar pradinio ugdymo 

programas  (720 val.) 

2.3.11 Ugdymo 

įstaigose  

dirbančių 

švietimo 

pagalbos 

specialistų ir 

pedagogų 

konsultavimas 

  Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas, 

psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

 Vertinimo komandos 

(psichologo, spec. 

pedagogo, logopedo ir 

socialinio pedagogo)  

nuvykimas į ugdymo 

įstaigą konsultuoti ir 

padėti spręsti SUP 

turinčių mokinių ugdymo 

problemas. 

 SUP vertinimo 

komandų konsultacijos 

suteiktos  30 ugdymo 

įstaigų (120 val. ), jose 

dalyvavo  152 

pedagogai. 

Pasitarimai- 

konsultacijos pravestos 

37 ugdymo įstaigų 

psichologams (40 val. 

302 individualios 

konsultacijos suteiktos 

302 ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistams ir 



pedagogams (302 val.) 

2.3.12 Ugdymo įstaigų 

Vaiko gerovės 

komisijų 

konsultavimas. 

 Direktorė 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas, 

specialieji 

pedagogai,  

socialinis 

pedagogas            

Pasitarimai-konsultacijos   

specialiojo ugdymo 

organizavimo bei 

koordinavimo ir švietimo  

pagalbos mokiniams 

teikimo klausimais. 

173 konsultacijos 

suteiktos 302 vaiko 

gerovės komisijų 

nariams iš 173 ugdymo 

įstaigų.  

2.3.13 Psichologinis 

tėvų švietimas/ 

psichologijos 

grupės tėvams 

Psichologai  Paskaitos ar 

psichologijos grupės 

mokinių tėvams 

suteikiant žinių ar 

išugdant sėkmingos 

tėvystės įgūdžius  

Pravestos 3 tėvų grupės 

pagal programą 

„Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ , 

dalyvavo 36 tėvai (120 

val.) 

2.3.14

. 

Psichologinis ir 

specialusis 

pedagoginis 

mokytojų ir 

ugdymo įstaigų 

specialistų 

mokymas 

Psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

 Mokytojų ir specialistų 

psichologinės ir 

specialiosios 

pedagoginės 

kompetencijos ugdymas 

Pravesti  7 seminarai  ( 

104 val.) 174 

mokytojams bei 

ugdymo įstaigose 

dirbantiems 

specialistams 

2.3.15 Profesinė 

psichologų 

priežiūra/supervi

zijos 

Psichologai Aukštesnės kvalifikacijos 

psichologas suteikia 

pagalbą ugdymo įstaigos 

psichologui ar 

psichologų grupei 

Pravestos 3 supervizijų 

grupės (60 val.) 24 

ugdymo įstaigų 

psichologams. 

18 mokyklų psichologų 

suteiktos 45 

individualios 

supervizijos. 

2.3.16 Krizių valdymas 

ugdymo 

įstaigose 

Psichologai  Postvencinės pagalbos 

teikimas ugdymo 

įstaigoje 

Postvencinė pagalba 

suteikta 2 mokykloms, 

(16 val.), pagalba 

pasinaudojo  101 

mokinys ir pedagogas. 



2.3.17 Pedagoginės 

bendruomenės 

švietimas 

Psichologai, 

specialieji 

pedagogai, 

socialinis 

pedagogas 

Konferencijos, ugdymo 

įstaigų vadovų 

pasitarimai, viešosios 

konsultacijos 

Surengta respublikinė 

konferencija–

seminaras „Kaip 

sėkmingiau ugdyti 

mokinius turinčius 

elgesio ir emocijų 

sutrikimų?“ Kauno 

pedagogų 

bendruomenei.  

Konferencijoje savo 

kompetencijas tobulino  

134 pedagogai. 

2.3.18 Socialinės 

akcijos 

Socialinis 

pedagogas 

Dalyvavimas socialinėse 

akcijose 

Tarnyba dalyvavo 

akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ 
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