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I SKYRIUS 

     ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

      Pedagoginė psichologinė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti specialiąją 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą Kauno miesto mokiniams, jų šeimoms, mokytojams ir 

ugdymo įstaigoms. Pagalba teikiama informavimo, individualaus ir grupinio psichologinio 

konsultavimo, pedagoginio konsultavimo,  specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo, 

specialaus ugdymo rekomendavimo, specialistų mokymo ir švietimo formomis.  

      Tarnybos klientai –  Kauno miesto mokiniai  (nuo 0 iki 19 m., jei turi SUP iki 21 m. 

amžiaus). Pagalba teikiama bendradarbiaujant su mokinių tėvais, globėjais ir ugdytojais bei 

kitais su vaikui kylančiomis problemomis susijusiais asmenimis. Tarnyboje yra sudarytos 

trys mokinių SUP vertinimo komandos: viena – ikimokyklinio amžiaus vaikų, dvi – 

mokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikių įvertinimui. Kiekvienais metais tarnyboje 

atliekamas 500 ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 400 mokinių pedagoginiai-psichologiniai 

SUP įvertinimai. 

      Tarnybos psichologai teikia individualią ir grupinę psichologinę pagalbą mokiniams ir jų 

tėvams. Jei dėl mokiniui kylančių problemų sprendimui būtinas kitų su problema susijusių 

asmenų dalyvavimas, tai ir jie kviečiami dalyvauti konsultacijose. Tarnybos specialistai 

teikia metodinę pagalbą savo kolegoms ugdymo įstaigose, organizuodami konsultavimo 

renginius specialistų grupėms ir individualiai konsultuodami.  

      Tarnybos veikla tiesiogiai susijusi su pirmojo (mokyklos) pagalbos lygmens specialistais 

ir ugdymo įstaigų  bendruomenėmis, kurios aktyviai bendradarbiauja nukreipdamos savo 

mokinius į Tarnybą išsamiam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, specialiojo 



 

 

ugdymo skyrimui, rekomendacijoms dėl ugdymo turinio ir metodų pritaikymo bei švietimo 

pagalbos teikimo ir sudėtingų problemų atvejais dėl psichologinio konsultavimo. 2016 

metais bendradarbiavimas tarp tarnybos ir ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų 

vyko ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų konsultavimo, švietimo ir mokymo, švietimo 

pagalbos teikimo SUP mokiniams aptarimų, švietimo pagalbos specialistų, pedagogų ir tėvų 

konsultavimo formomis. 

2. Klientų ir konsultacijų skaičiaus kaita. 

 2016 metais Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos teikiama informacine, 

ekspertine ir konsultacine pedagogine bei psichologine pagalba pasinaudojo 4815 klientų – 

mokinių,  tėvų ir  pedagogų. Pasinaudojusių tarnybos pagalba asmenų skaičius, lyginant su 

2015 metais, padidėjo 172 asmenimis. Pedagoginės psichologinės pagalbos, suteiktos 

konsultavimo, SUP įvertinimo, švietimo ir mokymo formomis, apimtis 2016 metais  – 

14800 kontaktinių valandų. Per 2016 metus buvo įvertinti 1371 mokinių (110 daugiau nei 

2015 metais) specialieji ugdymo(si) poreikiai, pažinimo gebėjimai ir brandumas mokyklai. 

2016 metais buvo vykdoma 4  mokinių  minimali priežiūra psichologinio konsultavimo 

forma (37 konsultacijos). Informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba pasinaudojo 832 

ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariai ir pedagogai (185 daugiau nei 2015 metais).   

3. Specialistų kvalifikacija. 

      Tarnyboje dirba aštuoniolika aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų: du pirmos, 

penki antros ir vienas trečios kvalifikacinės kategorijos psichologai, penki specialieji 

pedagogai – metodininkai, trys logopedai metodininkai, viena socialinė pedagogė 

metodininkė ir gydytoja– vaikų neurologė.  Visi tarnyboje dirbantys specialistai atitinka 

Lietuos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose nustatytus pareigybės 

reikalavimus. 

4. Žemės panaudos sutartis. 

      Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai pagal Valstybinės žemės panaudos sutartį 

sudarytą 2016 m. balandžio 27 d. Nr. 8SUN – 29- (14.8.53) perduota žemės sklypo prie A. 

Mickevičiaus g. 54 pastato dalis – 0,0953 ha.  

5. Higienos pasas (yra ar nėra). 

      Nėra. Neišduodamas, nes pedagoginės psichologinės tarnybos veikla nepažymėta  

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje. 

 

 

 

 



 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

           2016 m. finansinių prioritetų realizacija: 

1. Darbo sąlygų  užtikrinimas (būtinos įrangos ir  priemonių įsigijimas, įrangos priežiūra ir higienos 

reikmenų įsigijimas); 

2.  Patogių, saugių ir estetiškų tarnybos klientų priėmimo sąlygų užtikrinimas; 

3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas bei psichologinio ir pedagoginio įvertinimo priemonių ir 

vertinimo dokumentų  įsigijimas; 

           2016 m.  lėšų panaudojimas: 

2% lėšos gaunamos tik iš tarnybos darbuotojų bei jų  šeimų narių, todėl kiekvienais metais 

sukaupiama gana nedidelė suma ir siekiant jas tikslingai panaudoti tarnybos aplinkos gerinimui ir 

darbo priemonių modernizavimui yra taupomos keletą metų. 2016 metais sukaupta –  2500 Eur 

Lėšos 2016 metais nebuvo naudojamos. 

Specialiosios programos lėšos. Tarnyba yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Birštono 

miesto savivaldybe ir už suteiktas paslaugas gautą  užmokestį  kaupia specialiosios programos 

sąmatoje. Buvo sukaupta 351.00 Eur ir visos lėšos buvo panaudotos biuro prekių įsigijimui.  

Mokinio krepšelio lėšos. Ataskaitinio laikotarpio asignavimai – 376 882.77 Eur., panaudota 

– 376 882.77 Eur. Iš jų  374 382.77 Eur skirta specialistų  darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo  

įmokoms.  2 500 Eur skirta kompiuterinės įrangos atnaujinimui. 

Savivaldybės lėšos. Ataskaitinio laikotarpio asignavimai – 65 492.25 Eur. Panaudota – 65 

492.25 Eur. Iš jų 59 741.73 Eur. panaudota specialistų  darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo  

įmokoms, 3500.00 Eur. panaudota higienos bei valymo reikmenų, biuro prekių, kopijavimo 

popieriaus, elektros prekių, kompiuterinės įrangos priedų ir  kopijavimo įrangos įsigijimui, 5082.62 

Eur. panaudota komunalinių ir ryšio paslaugų apmokėjimui, 2100 Eur. panaudota buhalterinės 

programos aptarnavimui, pastato apsaugai, pastato draudimui, spausdintuvų kasečių pildymui, 

valymo ir banko paslaugoms. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Teikti 

specializuotas 

elgesio korekcijai 

komandines 

konsultacijas 

padedančias 

sėkmingai spręsti 

mokinių elgesio 

problemas. 

 

10 ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir 10 

mokyklų Vaiko 

gerovės komisijoms 

bus suteiktos jų 

poreikius atitinkančios   

tarnybos specialistų 

komandų 

konsultacijos elgesio 

sutrikimų korekcijos 

klausimais. 

Pasitelkus ugdymo 

įstaigose dirbančius 

švietimo  pagalbos 

specialistus bus 

parengtos pavyzdiniai 

elgesio korekcijos  

planai. 

 

43 ugdymosi 

įstaigoms suteiktos  

tarnybos specialistų  

komandų 

konsultacijos elgesio 

ir emocijų sutrikimų 

korekcijos klausimais. 

Pravesta konferencija 

„Kaip sėkmingiau 

ugdyti mokinius, 

turinčius emocijų ir 

elgesio sutrikimus?”, 

kurioje dalyvavo 134 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

Parengti pavyzdiniai 

elgesio korekcijos ir 

pagalbos mokiniui, 

turinčiam elgesio 

sutrikimų planai. 

 

Visoms ugdymo 

įstaigoms bus 

suteiktos žinios apie 

elgesio sutrikimų 

korekcijos galimybes. 

Visų ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistai įgis 

kompetencijas 

planuoti ir vykdyti 

kompleksinę elgesio 

sutrikimų korekciją. 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 100%. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2.Parengti mokinių 

tėvų informavimo 

ir švietimo 

medžiagą tarnybos 

internetinėje 

svetainėje. 

 

Parengta trumpa 

informacinė medžiaga 

apie  vaikų įvairių 

ugdymosi sutrikimų 

atpažinimą, pagalbos 

galimybes ir 

nemokamos pagalbos 

Parengtos trys tėvų 

švietimo programos 

apie komunikacijos, 

mokymosi ir elgesio 

emocijų sutrikimų 

prevenciją bei pagalbą 

vaikams. 

Parengta tėvų 

švietimo medžiaga 

komunikacijos, 

specifinių ugdymosi ir 

elgesio emocijų 

sutrikimų temomis. 
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teikėjus. 

Komentaras: Maksimalu rezultatas pasiektas 80%. Dėl svetainės palaikymo trikdžių nepavyko 

patalpinti parengtos medžiagos. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3.Išmokyti tarnybos 

specialistus naudotis 

bio/neurotechnologine 

įranga, skirta mokinių 

gebėjimų tobulinimui 

ir sutrikimų 

korekcijai. 

 

Visi tarnybos 

specialistai bus 

sertifikuoti darbui su 

bio/neurotechnologine 

įranga 

56 mokiniai gavo 

veiksmingą pagalbą 

naudojant 

neurotechnologinę 

įrangą nerimo 

sutrikimams mažinti 

bei dėmesio valdymo 

įgūdžiams ugdyti. 

40 mokinių gaus 

inovatyvią ugdymosi 

sutrikimų korekcijos 

pagalbą. 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 100%. 

 

 

III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Pagrindiniai tarnybos strateginio veiklos plano 2016–2018 metams tikslai – švietimo pagalbos 

veiksmingumo elgesio sutrikimų turintiems mokiniams didinimas, pasitelkiant ugdymo įstaigų 

bendruomenes, mokinių tėvų švietimo turinio ir formų plėtojimas bei tarnybos specialistų 

kompetencijų teikti inovatyvią korekcinę pagalbą įvairių sutrikimų turintiems mokiniams įgijimas. 

        Kokybiškam mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui ir veiksmingos švietimo 

pagalbos užtikrinimui būtina, kad ir Tarnybos SUP vertinimo komandos, ir ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijos kompetentingai atliktų šią veiklą. Tarnybos specialistai 2016 metais visoms 

pageidaujančioms  ugdymo įstaigoms teikė konsultacijas, padėdami tobulinti pirminį  SUP 

įvertinimą, rekomenduodami ugdymo programos pritaikymo galimybes ir formas, kolegialiai 

įveikdami pasitaikančius nesklandumus ir sunkumus.      Įgyvendinant įstaigos 2016-2018 metų 

strateginio plano pirmąjį strateginį tikslą „Didinti švietimo pagalbos elgesio sunkumų ir sutrikimų 

turintiems mokiniams veiksmingumą, teikiant specializuotą konsultacinę, švietimo ir mokymo 

pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms“  2017 metais sieksime  plėsti ir individualizuoti 

bendradarbiavimo su ugdymo įstaigų bendruomenėmis veiklą ugdydami Vaiko gerovės komisijų 

narių bei švietimo pagalbos specialistų kompleksinės švietimo pagalbos organizavimo, 
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koordinavimo ir teikimo kompetencijas, krizių valdymo ir konfliktų sprendimo bei  konsultavimo 

gebėjimus.  

Įgyvendindami antrąjį įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams tikslą „Plėtoti 

vaikų/mokinių tėvų (globėjų) švietimo ir mokymo veiklą, dalyvaujant ugdymo įstaigų programose 

bei diegiant naujas tėvų (globėjų) švietimo formas tarnyboje“ 2017 metais įgyvendinsime  naujas 

tėvų švietimo ir konsultavimo formas: paskaitas tėvams vakarais ir šeštadienines tėvų švietimo bei 

konsultavimo programas. 

Įgyvendindami trečiąjį mūsų įstaigos strateginio plano tikslą „Ugdyti  tarnybos specialistų 

profesinę kompetenciją, išvystant gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis“ 2017 metais  

sieksime, kad dar didesnis skaičius nerimo spektro ir dėmesio sutrikimus turinčių mokinių gautų 

korekcinės pagalbą panaudojant technologinę įrangą Bio-feedback. 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti tarnybos strateginius tarnybos veiklos tikslus būtina pagerinti 

specialistų darbo ir klientų priėmimo sąlygas įgyjant papildomas patalpas (90kv.m) korekcinės 

pagalbos ir švietimo veiklos vykdymui. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

1. tikslas – padėti tobulinti ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų veiklą ugdant   

komandinės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kompetencijas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Konsultuotų mokyklų Vaiko 

gerovės komisijų nariai įgis 

kompetencijas sistemingai 

vertinti mokinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius bei  

nuosekliai, planingai ir 

kompleksiškai  teikti švietimo 

pagalbą ir įvertinti pagalbos 

priemonių efektyvumą.  

20 mokyklų Vaiko gerovės 

komisijoms bus suteiktos 

tarnybos specialistų komandų 

konsultacijos ir aptarti konkretūs 

mokinių, kuriems skirtas 

specialusis ugdymas atvejai, 

išanalizuota komisijos veikla ir 

pateiktos rekomendacijos veiklos 

sistemingumui, nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 

 

30 mokyklų Vaiko gerovės 

komisijoms bus suteiktos 

specializuotos konsultacijos 

ir aptarti konkretūs mokinių, 

kuriems skirtas specialusis 

ugdymas atvejai, 

išanalizuota komisijos 

veikla ir pateiktos 

rekomendacijos veiklos 

sistemingumui, 

nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokyklų VGK 

konsultavimo ir 

švietimo 

poreikių 2017 m. 

apklausa 

Socialinis 

pedagogas 

 2017-02-15 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

60 val. 

 

2.  Trijų komandų 

pasirengimas 

VGK 

konsultavimo ir 

atvejų aptarimo 

veiklai. 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-28 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

60 val. 

 

3.  Konsultavimo ir 

atvejų aptarimo 

renginių grafiko 

parengimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-15 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

16 val. 

 

4.  Atvejų aptarimo 

renginių 

pravedimas. 

Komandų 

vadovai 

 2017-11-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

150 val. 

 

5.  VGK veiklos 

sunkumų ir 

informacinės, 

ekspertinės bei 

konsultavimo 

pagalbos 

poreikio 

įvertinimas 

Komandų 

vadovai 

 2017-12-15 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

80val. 

 

6.  Pagalbos  

ugdymo įstaigų 

Pedagoginio 

konsultavimo 

 2017-12-23 Intelektiniai: 

specialistų 
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VGK programos 

2018 m, 

parengimas 

skyriaus 

vadovas 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

60 val. 

 

2. tikslas – ugdyti švietimo pagalbos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, profesines 

kompetencijas užtikrinant kiekvienam specialistui profesinį kuravimą, konsultavimą ir 

profesinę priežiūrą.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kiekvienas bendrojo ugdymo 

mokyklos švietimo pagalbos 

specialistas turės savo 

kuratorių ir profesinį 

konsultantą tarnyboje 

Visi bendrojo ugdymo mokyklų 

psichologai pristatys vieną savo 

konsultavimo atvejį ir 

pasinaudos kolegų patarimais bei 

rekomendacijomis. 

Visi bendrojo ugdymo mokyklų 

socialiniai pedagogai, logopedai 

ir spec. pedagogai dalyvaus bent 

viename tarnybos specialistų 

organizuotame informaciniame – 

konsultavimo renginyje. 

Sukurta planinga, nuosekli 

ir veiksminga 

bendradarbiavimo bei 

kolegų paramos kolegoms 

sistema. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialinia

i 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Psichologinio 

konsultavimo 

atvejų grupių 

grafiko 

sudarymas 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

2.  Mokyklų 

psichologų 

kuravimo plano 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

 2017-02-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 
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parengimas vadovas Darbo laiko: 

20 val. 

3.  Atvejo 

pristatymo 

schemos 

parengimas 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-

22 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

4.  Mokyklų 

psichologų 

informavimas 

apie grupines 

supervizijas 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-

24 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

5.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų 

socialiniams 

pedagogams 

programos 

parengimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-03-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

40 val. 

 

6.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų 

logopedams 

programos 

parengimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-03-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

40 val. 

 

7.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų spec. 

pedagogams 

programos 

parengimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-03-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

40 val. 
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8.  Psichologinio 

konsultavimo 

atvejų aptarimo 

grupių 

pravedimas 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-11-

30 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

128 val. 

 

9.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų 

socialiniams 

pedagogams 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-11-

30 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

10.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų 

logopedams 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-11-

30 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

11.  Informacinių-

konsultavimo 

renginių 

mokyklų spec. 

pedagogams 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-11-

30 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

20 val. 

 

12.  Informacinių, 

konsultavimo, 

profesinio 

kuravimo ir 

priežiūros 

renginių 

veiksmingumo 

įvertinimas 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai 

 2017-12-

15 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

40 val. 
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13.  Bendradarbiavim

o, profesinio 

kuravimo ir 

priežiūros 

renginių 

programos 2018 

m. projekto 

parengimas 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai 

 2017-12-

22 

Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

Darbo laiko: 

40 val. 

 

 

3. tikslas – plėtoti mokinių tėvų švietimo, mokymo ir konsultavimo veiklą įdiegiant naujas 

formas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

 Mokinių tėvų dalyvavimas 

tarnybos specialistų vykdomose 

švietimo ir konsultavimo 

programose. 

Pravesta 12 vakarinių tėvų 

pedagoginio psichologinio 

švietimo renginių ir 4 

šeštadieninės informavimo bei 

konsultavimo programos. 

3 nuolat veikiančios tėvų 

mokymo grupės ir 

nuosekliai bei sistemingai 

veikianti bei nuolat 

tobulinama tėvų švietimo 

programa. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

       1. Vakarinių 

paskaitų tėvams 

programos 

parengimas 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2017-02-28 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

180 val. 

 

       2. Tėvų 

informavimo-

konsultavimo 

dienos 

programos 

parengimas. 

Pedagoginio 

ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai  

 2017-03-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

180 val. 
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      3. Tėvų švietimo ir 

mokymo 

renginių 

pravedimas 

Pedagoginio 

ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai 

 

 2017-11-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

112 val. 

 

      4. Tėvų švietimo 

renginių 

programos 

kokybės bei 

veiksmingumo 

įvertinimas 

(įvertinimo 

anketų analizė) 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai 

 2017-12-15 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

Darbo laiko: 

40 val. 

 

      5. Tėvų švietimo ir 

mokymo 

renginių 

programos 2018 

m. projekto 

parengimas  

Pedagoginio 

ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovai 

 2017-12-22 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija  

Darbo laiko: 

60 val. 

 

 

4. tikslas – turtinti materialinę bei technologinę tarnybos bazę, prioritetą teikiant specialistų 

darbo sąlygų gerinimui 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kiekvienam specialistui įsteigta 

darbo vieta nekontaktinei veiklai 

atlikti.  Įrengta patalpa švietimo 

ir grupių renginiams vykdyti.  

Įrengti du kabinetai 

neurotechnologinei korekcijai 

vykdyti. 

Skirtos papildomos patalpos 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

vertinimui. 

Skirtos 90 kv.m. 

papildomos patalpos darbo 

su dokumentais, grupinių 

renginių ir korekcijos 

veiklai vykdyti. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

      1. Papildomų 

patalpų poreikio 

įvertinimas ir 

prašymo jas 

skirti teikimas 

Direktorė   2017-01-15   

      2. Kompiuterinės 

įrangos ir baldų 

4 (16 

specialistų) 

darbo 

kabinetams bei 

renginių salei 

įsigijimas 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2017-12-22 1 000 Eur 

2% paramos 

lėšos 

2 500 

sutaupytos 

MK lėšos 

 

     3. Einamasis 

patalpų 

remontas 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2017-12-22 2 000 Eur 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorė Raimunda 

Žiulytė 

Steigėjui 2016 m. veiklos 

ataskaita 

Iki 2017 m. balandžio 1 

d. 

Direktorė Raimunda 

Žiulytė 

Tarnybos specialistų 

tarybai apie 2016 -

2018 m. įstaigos 

strateginio plano ir 

2017 m. veiklos plano 

įgyvendinimą. 

Ataskaitiniai 

pranešimai tarnybos 

specialistų tarybos 

posėdžiuose. 

Iki 2017 m. birželio 28 

d. 

Iki 2017 m. gruodžio 

16 d. 
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Direktorė Raimunda 

Žiulytė 

Visuomenei Mėnesio veiklos 

planai internetinėje 

svetainėje 

Tarnybos 2017 metų 

veiklos ataskaita 

Periodiškai kas mėnesį 

iki 01 d. 

 

Iki 2017 m. gruodžio 

31 d. 

Direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktorei 

pasitarimuose 

Tarnybos specialistų 

tarybai apie finansinę 

ūkinę veiklą, veiklos 

programos finansinės-

ūkinės dalies tikslų 

realizavimą. 

Ataskaitos 

Ataskaitiniai 

pranešimai 

Kartą per ketvirtį. 

Iki 2017 m. birželio 28 

d. 

Iki 2017 m. gruodžio 

16 d. 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus vadovė Lina 

Gicevičiūtė 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus vadovė Gita 

Žukovskienė 

Tarnybos specialistų 

tarybai „Dėl skyriaus 

veiklos vykdant 

pagrindines tarnybos 

funkcijas“  

Ataskaitos Iki 2017 m. birželio 28 

d. 

Iki 2017 m. gruodžio 

10 d. 

Darbo grupių 

vadovai 

Visuomenei  Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

Periodiškai kas mėnesį 

iki 25 d. 

Darbo grupių 

vadovai 

Direktorei apie darbo 

grupės užduoties 

įgyvendinimą 

Ataskaitos  Per 10 dienų po 

planuoto įgyvendinimo 

termino pabaigos 

Psichologai Psichologinio 

konsultavimo skyriaus 

vadovui 

 „Dėl konsultavimo, 

vertinimo, mokymo ir 

švietimo veiklos 

įgyvendinimo“ 

 

Ataskaitos Periodiškai kas mėnesį 

iki 30 d. 



 14 

Specialieji 

pedagogai, logopedai 

ir socialiniai 

pedagogai 

Pedagoginio 

konsultavimo skyriaus 

vadovei 

„Dėl mokinių SUP 

vertinimo, mokyklų 

specialistų 

konsultavimo švietimo 

ir mokymo veiklos 

įgyvendinimo“. 

Ataskaitos Periodiškai kas mėnesį 

iki 30 d. 

 

  

 

Pedagoginio konsultavimo     Lina Gicevičiūtė 

skyriaus vadovė 

  

 

PRITARTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

tarybos 2017 m. sausio 2 d. 

posėdžio protokolu Nr. TT-01 




