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KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

 

2018  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

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 

kylančiais ugdymosi sunkumais 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 sunkumų pobūdžio yra būtinas kitų asmenų dalyvavimas, tai ir jie 

yra kviečiami į psichologų konsultacijas. 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 
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Tarnybą išsamiam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, specialiojo ugdymo skyrimui, 

rekomendacijoms dėl ugdymo turinio ir metodų pritaikymo bei švietimo pagalbos teikimo ir 

sudėtingų ugdymo(si) sunkumų atvejais dėl psichologinio konsultavimo. 2017 metais 

bendradarbiavimas tarp tarnybos ir ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų bei ugdymo įstaigų 

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

mokymo, švietimo pagalbos organizavimo ir švietimo pagalbos plano įgyvendinimo mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  aptarimų, švietimo pagalbos specialistų, pedagogų ir tėvų 

konsultavimo formomis, ugdymo įstaigų psichologų grupinio supervizavimo ir socialinių pedagogų 

metodinio kuravimo formomis. 

1. Klientų ir konsultacijų skaičiaus kaita. 

2017 metais Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos teikiama informacine, ekspertine ir 

konsultacine pedagogine bei psichologine pagalba pasinaudojo 5091 klientų – mokinių, tėvų ir 

pedagogų. Pasinaudojusių tarnybos pagalba asmenų skaičius, lyginant su 2016 metais, padidėjo 276 

asmenimis. Per 2017 metus buvo įvertinti 1461 mokinio (90 daugiau nei 2016 metais) specialieji 

ugdymo(si) poreikiai, pažinimo gebėjimai ir brandumas mokyklai. 2017 metais buvo vykdoma 7 

mokinių minimali priežiūra individualaus psichologinio konsultavimo forma (suteiktos 28 

psichologo konsultacijos). Informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba pasinaudojo 1169 

ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariai ir pedagogai (337 pedagogais daugiau nei 2016 

metais). Pravestos 2 ilgalaikės patyriminio mokymo grupės mokinių tėvams pagal programą 

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“ (2x20 užsiėmimų). 

2. Specialistų kvalifikacija. 

Tarnyboje dirba septyniolika aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų: du pirmos, penki 

antros ir vienas trečios kvalifikacinės kategorijos psichologai, penki specialieji pedagogai – 

metodininkai, trys logopedai metodininkai ir viena socialinė pedagogė metodininkė. Visi tarnyboje 

dirbantys specialistai atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose 

nustatytus pareigybės reikalavimus.  

3. 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.  

4. Higienos pasas (yra ar nėra). 

Nėra. Neišduodamas, nes pedagoginės psichologinės tarnybos veikla nepažymėta Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje. 

5. Energijos vartojimo auditas neatliktas. 
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II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2017 m. lėšų panaudojimas: 

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

sukaupiama gana nedidelė suma ir siekiant racionaliau bei  tikslingiau panaudoti šias lėšas tarnybos 

aplinkos gerinimui ir darbo priemonių modernizavimui yra taupomos keletą metų. 2017 metais 

sukaupta – 2500 EUR. 2017 metais 2% lėšos 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 gauta 532.89 EUR. 95.40 EUR buvo panaudota ryšių paslaugoms apmokėti, 435.00 

EUR buvo panaudotos biuro prekių įsigijimui. Nepanaudotos lėšos buvo grąžintos savininkui. 

Mokinio krepšelio lėšos. Ataskaitinio laikotarpio asignavimai – 409 000 EUR. Panaudota - 

318506.61 EUR. Iš jų 313006.61 EUR. skirta specialistų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms. 5000 EUR skirta kompiuterinės įrangos atnaujinimui, 500 EUR skirta specialistų 

kvalifikacijos tobulinimui. Nepanaudotos lėšos gražintos savininkui. 

 Savivaldybės lėšos. Ataskaitinio laikotarpio planuoti asignavimai – 49100 EUR. gautas 

finansavimas– 40602,60 EUR. Iš jų 32531.36 EUR panaudota specialistų darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms, 1373,00 EUR panaudota higienos bei valymo reikmenų, biuro prekių, 

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

įsigijimui, 4503.60 EUR panaudota komunalinių ir ryšio paslaugų apmokėjimui, 2194.64 EUR 

panaudota pastato apsaugai, pastato draudimui, spausdintuvų kasečių pildymui, valymo ir banko 

paslaugoms. 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Padėti tobulinti 

ugdymo įstaigų 

Vaiko gerovės 

komisijų veiklą 

ugdant komandinės 

20 mokyklų Vaiko 

gerovės komisijoms 

bus suteiktos tarnybos 

specialistų komandų 

konsultacijos ir aptarti 

43 mokyklų Vaiko 

gerovės komisijoms 

buvo suteiktos 

specializuotos 

konsultacijos ir aptarti 

30 mokyklų Vaiko 

gerovės komisijoms bus 

suteiktos specializuotos 

konsultacijos ir aptarti 

konkretūs mokinių, 
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pagalbos specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

mokiniams 

kompetencijas 

konkretūs mokinių, 

kuriems skirtas 

specialusis ugdymas 

atvejai, išanalizuota 

komisijos veikla ir 

parengtos 

rekomendacijos veiklos 

sistemingumui, 

nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 

konkretūs mokinių, 

kuriems skirtas 

specialusis ugdymas 

atvejai, išanalizuota 

komisijos veikla ir 

parengtos 

rekomendacijos 

veiklos sistemingumui, 

nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 

kuriems skirtas 

specialusis ugdymas 

atvejai, išanalizuota 

komisijos veikla ir 

parengtos rekomendacijos 

veiklos sistemingumui, 

nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 

 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 143%. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Ugdyti švietimo 

pagalbos specialistų, 

dirbančių ugdymo 

įstaigose, profesines 

kompetencijas 

užtikrinant 

kiekvienam 

specialistui profesinį 

kuravimą, 

konsultavimą ir 

profesinę priežiūrą.  

 

Visi bendrojo ugdymo 

mokyklų psichologai 

pristatys vieną savo 

konsultavimo atvejį ir 

pasinaudos kolegų 

patarimais bei 

rekomendacijomis. 

Kiekvieną mėnesį 

buvo vykdomi 

sudėtingų 

konsultavimo atvejų 

aptarimo užsiėmimai 

visiems ugdymo 

įstaigų psichologams, 

konsultavimo renginiai 

VGK nariams, mokinių 

turinčių SUP aptarimų 

užsiėmimai.  

Profesinio 

konsultavimo, 

kuravimo ir profesinės 

priežiūros paslaugas 

gavo 352 švietimo 

pagalbos specialistai 

(386 val.) 

Sukurta planinga, nuosekli 

ir veiksminga 

bendradarbiavimo bei 

kolegų paramos kolegoms 

sistema: pagal suderintus 

grafikus kas mėnesį 

vykstantys ir specialistų 

gerai įvertinami 

metodiniai, konsultavimo 

bei profesinės priežiūros 

renginiai. 

 

Komentaras: Maksimalu rezultatas pasiektas 100 % 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Plėtoti mokinių tėvų 

švietimo, mokymo ir 

konsultavimo veiklą 

įdiegiant naujas formas. 

Pravesta 12 vakarinių 

tėvų pedagoginio 

psichologinio švietimo 

renginių ir 4 

Pravesta 13 renginių 

mokinių tėvams ir  

3 nuolat veikiančios 

tėvų mokymo grupės ir 

nuosekliai bei 

sistemingai veikianti 
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  šeštadieninės 

informavimo bei 

konsultavimo 

programos. 

2 tėvų mokymo grupės 

(40 val. užsiėmimų 

programa). 

bei nuolat tobulinama 

tėvų švietimo 

programa. 

 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 85 % 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Turtinti materialinę bei 

technologinę tarnybos 

bazę, prioritetą teikiant 

specialistų darbo sąlygų 

gerinimui. 

Skirtos papildomos 

patalpos ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

vertinimui. 

 Skirtos 90 kv. m. 

papildomos patalpos 

darbo su dokumentais, 

grupinių renginių ir 

korekcijos veiklai 

vykdyti. 

Komentaras: Tikslas neįgyvendintas. Sprendimas dėl Tarnybos patalpų nebuvo priimtas. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
Tarnybos auditas buvo atliktas 2017 m. vasario 23 – birželio 1 d. Vidaus audito išvadose 

teigiama, kad Tarnybos vidaus kontrolė funkcionuoja gerai, bet yra keletas vidaus kontrolės 

trūkumų. Tarnybos direktorė turėtų stiprinti vidaus kontrolę veiklos reglamentavimo bei veiklos 

planų rengimo, internetinėje svetainėje teikiamos informacijos, gydytojos vaikų neurologės 

licencijos įsigijimo, teikiamų mokamų paslaugų reglamentavimo procedūrų, viešųjų pirkimų 

tinkamo vykdymo bei prevencinių priemonių rengimo, organizavimo ir įgyvendinimo veikloje.  

Siekdama pašalinti nustatytus trūkumus Tarnyba įgyvendino priemonių planą. 

Nepavyko laiku įgyvendinti rekomendacijų susijusių su Tarnybos plėtra ir tinkamų darbo sąlygų 

užtikrinimu, nes nebuvo priimti atitinkami savininko sprendimai.  

 

III SKYRIUS 

2018 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. 
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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 2017 metais visoms 

ugdymo įstaigoms teikė konsultacijas, padėdami tobulinti pirminio SUP įvertinimo kompetencijas. 

2018 metais Tarnyba sieks plėtoti bendradarbiavimą, teiks metodinę pagalbą ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistams, bus vedamos sudėtingų atvejų aptarimo grupes, vyks 

konsultuosimo renginiai dėl individualių švietimo pagalbos planų mokiniams įgyvendinimo ir 

mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo kokybės gerinimo. 

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“ 2018 

metais bus siekiama optimizuoti visus Tarnybos veiklos procesus, plėtoti specialistų profesinę 

kompetenciją, užtikrinant, kad kuo daugiau ugdymo įstaigų bendruomenių narių (mokinių, mokinių 

tėvų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų) gautų poreikius atitinkančią informacinę, 

konsultacinę, ekspertinę ir metodinę pagalbą. 

Įgyvendinant strateginius Tarnybos veiklos tikslus ir gerinant visų Tarnybai patikėtų funkcijų 

vykdymo kokybę 2018 metais bus siekiama sukurti visiems tarnyboje dirbantiems specialistams 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V–662 „Dėl pedagoginių 

psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo“ nurodytas darbo sąlygas. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas – Gerinti švietimo pagalbos ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo kokybę, įgyvendinant bendradarbiavimo, metodinės pagalbos, profesinio 

kuravimo ir patyriminio mokymosi programas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kiekvienas mokinys, turintis 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

gaus, atitinkančią jo poreikius 

švietimo ir ugdymo pagalbą 

ugdymo įstaigoje. 

Konsultuotų trisdešimties ugdymo 

įstaigų Vaiko gerovės komisijų 

nariai, pedagogai ir švietimo 

pagalbos specialistai, įgis 

kompetencijas sistemingai įvertinti 

mokinių specialiuosius pagalbos 

Visi Kauno miesto ugdymo 

įstaigose dirbantys švietimo 

pagalbos specialistai gebės 

nuosekliai, planingai ir 

kompleksiškai teikti švietimo 

pagalbą specialiųjų ugdymosi 
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poreikius ir organizuoti 

individualizuotą švietimo pagalbą.  

poreikių turintiems 

mokiniams, vertinti pagalbos 

priemonių efektyvumą ir 

tikslingai jas taikyti. 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Metodinės 

pagalbos 

renginiai 

(metodinės 

dienos 

Tarnyboje) 

ugdymo 

įstaigų VGK 

komandoms 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

2.  Konsultacijos 

dėl 

individualių 

ugdymo planų 

įgyvendinimo 

(sudėtingi 

atvejai). 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

3.  Metodiniai 

renginiai 

ugdymo 

įstaigų 

psichologams 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

4.  Seminarai 

„Savižudybių 

prevencija 

mokykloje“ 

mokyklų 

krizių 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 
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valdymo 

komandoms 

5.  Seminarai 

„Patyčių 

prevencija 

ugdymo 

įstaigoje“ 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

6.  Sudėtingų 

konsultavimo 

atvejų grupių 

vedimas 

ugdymo 

įstaigų 

psichologams. 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

7.  Metodiniai 

renginiai 

ugdymo 

socialiniams 

pedagogams 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

8.  Sudėtingų 

konsultavimo 

atvejų grupių 

vedimas 

ugdymo 

įstaigų 

socialiniams 

pedagogams. 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

 

 

 

2. Tikslas – didinti Tarnybos švietimo pagalbos prieinamumą optimizuojant pagalbos 

teikimo procesus ir plėtojant profesinę specialistų kompetenciją. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Didesnis pasinaudojusių pagalba 

ugdymo įstaigų bendruomenių 

narių skaičius. 

Gavusių pagalbą asmenų skaičius 

padidės 10 % lyginant su 2017 m. 

Gavusių pagalbą asmenų 

skaičius padidės 20% 

lyginant su 2017 m. 

 



9 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Klientų 

priėmimo, 

informavimo, 

SUP vertinimo ir 

konsultavimo 

bei grįžtamojo 

ryšio procesų 

eigos analizė. 

Direktorius 

Skyrių vadovai 

Tarnybos taryba 

 2018-04-01 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

2.  Procesų eigos 

matricų 

sukūrimas, 

eliminuojant 

mažiau 

efektyvius 

veiklos 

elementus.  

Direktorius 

Skyrių vadovai 

Tarnybos taryba 

 2018-05-01 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

3.  Tarnybos 

teikiamos 

pagalbos 

procesų eigos 

matricų 

viešinimas 

Direktorius 

Skyrių vadovai 

IKT specialistas 

 

 2018-09-01 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

4.  Grupinio 

konsultavimo 

metodų 

mokymosi 

renginiai 

psichologams 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 3000 EUR. 

MK lėšos 

 

 

5.  Psichologinių 

elgesio keitimo 

metodų 

mokymosi 

renginiai 

psichologams 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 2018-12-30 6000 EUR. 

MK lėšos 
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6.  Specifinių 

sutrikimų 

įvertinimo 

mokymosi 

renginiai 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vadovas 

 

 2018-12-30 2700 EUR 

MK lėšos 

 

7.  Veiklos procesų 

valdymo 

mokymosi 

renginiai 

Direktorius  2018-12-30 1500 EUR 

MK lėšos 

 

8.  Dalyvavimas 

SPPC projekte 

„Mokinių 

akademinių 

gebėjimų 

atpažinimas ir jų 

ugdymo kokybės 

plėtra“ 

Direktorius  2018-10-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

9.  Dalyvavimas 

SPPC projekte, 

skirtame 

įvairiapusius 

raidos 

sutrikimus 

turinčių mokinių 

ugdymo kokybei 

gerinti. 

Direktorius  2018-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

 

3. Tikslas –Tarnybos veiklos sąlygų gerinimas įsteigiant norminių teisės aktų reikalavimus 

atitinkantį specialistų etatų skaičių bei sukuriant tinkamas darbo sąlygas.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu patvirtintame 

„Pedagoginių psichologinių tarnybų 

darbo organizavimo tvarkos apraše“ 

Įsteigti specialistų (4 psichologų, 1 

spec. pedagogo ir 1 socialinio 

pedagogo) etatai. Operatyviai 

teikiama pagalba ugdymo įstaigoms 

įvairių sudėtingų atvejų (išplitusių 

Kiekvienas švietimo 

pagalbos specialistas turės 

atskirą kabinetą, aprūpintą 

kompiuterine įranga ir 

darbo priemonėmis. 
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nurodytos specialistų darbo 

sąlygos.“ 

konfliktų, smurto ir kitų sudėtingų 

problemų) sprendime. 

50% sutrumpės SUP 

įvertinimo laukimo laikas. 

Bus teikiama specializuota 

psichologinė pagalba įvairių 

incidentų atvejais. 50% 

intensyviau bus vykdoma 

prevencijos ir švietimo 

veikla ugdymo įstaigose. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Rekomendacijos 

Švietimo 

skyriaus 

vedėjui, dėl 

tarnybos plėtros. 

Direktorius 

ir Tarnybos 

taryba 

 2018-02-28 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija. 

 

 

2.  Specialistų (4 

psichologų,  

1 socialinio 

pedagogo,  

1 specialiojo 

pedagogo) etatų 

įsteigimas.  

Direktorius  2018-12-30  Įgyvendinus 

pirmą 

priemonę.  

3.  Specialistų 

atranka 

konkurso būdu 

ir įdarbinimas. 

Direktorius  2018-12-30  Įgyvendinus 

pirmą 

priemonę.  

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Savininkui 2017 m. veiklos 

ataskaita 

Iki 2018 m. balandžio 1 

d. 
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Direktorius Tarnybos specialistų 

tarybai apie 2016 -2018 

m. įstaigos strateginio 

plano ir 2018 m. veiklos 

plano įgyvendinimą. 

Ataskaitiniai 

pranešimai tarnybos 

specialistų tarybos 

posėdžiuose. 

Iki 2018 m. birželio 28 d. 

Iki 2018 m. gruodžio 16 

d. 

Direktorius Visuomenė Mėnesio veiklos planai 

internetinėje svetainėje 

Tarnybos 2018 metų 

veiklos ataskaita 

Periodiškai kas mėnesį 

iki 01 d. 

 

Iki 2019 m. sausio 30 d. 

Direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktoriui ir Tarnybos 

specialistų tarybai apie 

finansinę ūkinę veiklą, 

veiklos programos 

finansinės-ūkinės dalies 

tikslų realizavimą. 

Ataskaitos 

Ataskaitiniai 

pranešimai 

Kartą per ketvirtį. 

 

Pedagoginio 

konsultavimo skyriaus 

vadovas 

Psichologinio 

konsultavimo skyriaus 

vadovas 

Tarnybos specialistų 

tarybai „Dėl skyriaus 

veiklos vykdant 

pagrindines tarnybos 

funkcijas“  

Ataskaitos Iki 2018 m. birželio 28 d. 

Iki 2018 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. 

Specialieji pedagogai, 

logopedai ir 

socialiniai pedagogai 

Pedagoginio 

konsultavimo skyriaus 

vadovui 

Ataskaitos Periodiškai kas mėnesį 

iki 30 d. 
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„Dėl mokinių SUP 

vertinimo, mokyklų 

specialistų 

konsultavimo švietimo 

ir mokymo veiklos 

įgyvendinimo“. 

 

 

Strateginio planavimo grupės vadovas                      Raminta Radzevičiūtė Porutienė 

  

 

PRITARTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. 

posėdžio protokolu Nr. TT-05 


