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VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: A. Mickevičius g. 54, LT 44244 Kaunas   

1.2. Telefono Nr.  8 37 423284 

1.3. El. pašto adresas: info@kppt.lm.lt 

1.4. Interneto svetainė: www.kppt.lm.lt   

  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčių asmenų  ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant 

reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokykloms ir mokytojams. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokiniui, mokytojui 

ir mokyklai 

2.3.  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, 

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą; 

2.3.2. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją 

pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja 

vaikui mokyklą; 

2.3.3. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo 

organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų 

sprendimo klausimais, mokinius – pedagoginių ir psichologinių problemų sprendimo ir 

gebėjimų bei polinkių įvertinimo klausimais; 
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2.3.4. teikia ekspertinę ir informacinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams 

(specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams) ir mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės 

ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų 

pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, 

skleidžia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves; 

2.3.5. inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės 

pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims; 

2.3.6. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su 

bendraamžiais; 

2.3.7. padeda ugdymo įstaigoms rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, skirtas 

veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos 

poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti; 

2.3.8. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje 

gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą 

bei specialiosios pedagoginės ir / ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą; 

2.3.9. padeda organizuoti krizių valdymą mokyklose. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai: 1996 m. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

4.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus   1 lentelė 

Etatų skaičius Švietimo pagalbos specialistų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai  

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

specialistų 

Vyr. 

specialistų 

Specialistų 

metodininkų 

Specialistų  

ekspertų 

Iš viso 

specialistų 

3 4.25 1  8.25 16 1 13 2 17 
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4.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

(pridedama Priedas 1) 

4.3. Įstaigos finansiniai rodikliai 

(pridedama Priedas 2) 

4.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį. 

(pridedama Priedas 3) 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

2 lentelė 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 70721.70 70721.70 

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa 

70721.70 Savivaldybės darbuotojų darbo 

užmokesčiui , soc. dr.įmokų 

sumokėjimui, ryšių , 

komunalinių ir kitų paslaugų 

apmokėjimui, prekių ir paslaugų 

įsigijimui. 

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų  

veiklos programa (spec.lėšos) 

351,00 Biuro prekių įsigijimui 

1.1.3.     

1.1.4.  (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

2. Valstybės biudžeto lėšos  376882,77 376882,77 

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 376882,77 Pedagoginių darbuotojų , 

psichologų darbo užmokesčiui , 

soc. dr. įmokų sumokėjimui , , 

metodinių priemonių įsigijimui 

ir ilgalaikio turto įsigijimui. 

2.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

 Savivaldybės darbuotojų darbo 

užmokesčiui , soc. dr. įmokų 

sumokėjimui. 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 

  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

  

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

2500,00 Lėšos bus panaudotos 2017 

metais 

6. Parama    

 IŠ VISO: 450455.47  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

351,00 
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VI SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 445104.47 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 434124,50 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 331484.11 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 102640.39 

2.2. Prekės ir paslaugos    10979.97 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos    1024,54 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai      297,35 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės    3500,00 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir 

kitos komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas  

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 

ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 4058.08 

  Šildymas 2800,00 

  Elektros energija 1143,89 

  Vanduo   114,19 

  Šiukšlių išvežimas  

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 2100,00 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 2500.00 

3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 2500.00 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

447604.47 
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VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas 

(nurodyti nuo 

kada), įsigytas, 

perleistas) 

1 2 3 4 5 

1. Pastato dalis, A.  Mickevičiaus g. 54 1 51233,10 Nuo 2004 m 

valdomas 

patikėjimo teise 

2. Automobilių stovėjimo aikštelė 1 5010,43 2013 m. 

3. Kompiuteriai 11 11228,00 2015-2016 m. 

įsigyta 

4. Kompiuteriai 23 0,00 2007 -2011 m. 

įsigyti ir naudojami 

patikėjimo teise 

5. Testavimo įranga BIOFEEDBACK PLUS 1 7626,63 2014 m. įsigyta  

6. Interaktyvi lenta PRESTIGO 1 3772,00 2015 m. įsigyta 

7. Kita biuro įranga 10 0,00 2006 -2012m.  

8. Komplektai žaidimo terapijai 7 0,00 2008 m. įsigyta 

9. Baldai 3 0,00 2008 m. įsigyta 

10. Psichologinio vertinimo metodika WISC-3 10 0,00 2009-2012m. 

valstybės turtas 

patikėjimo teise 

11. Vaiko raidos vertinimo skalė DISC 2 0,00 2012 m. įsigyta 

12. Įvairios lavinimo, tobulinimo metodikos 6 0,00 2012 m. įsigyta 

13. Buhalterinės apskaitos programa „Debetas“ 1 0,00 2010 m. įsigyta 

14. Kaspersky antivirusinės programos 

licencijos 

20 93.17 2016 m. įsigyta 

 

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1. Direktorius 17149.62  

2, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   5989.72  

3. Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovas 15473,00  

    

 IŠ VISO: 38612.34  
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IX SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data: Raimunda Žiulytė, 2003– 03–05. 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija: aukštasis, 

psichologijos magistrė. I kvalifikacinės kategorijos psichologė.  

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui:  darbo užmokestis – 17149.62 Eur. 

 

 

X SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai x  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 
                                       

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

11.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1.Tikslas– teikti specializuotas 

komandines konsultacijas padedančias 

sėkmingai spręsti mokinių elgesio 

problemas. 

Planuoti rezultatai – 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. 

 

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. 

Rezultatas pasiektas – 100%. Įgyvendinimą 

pagrindžiantys tarnybos veiklos dokumentai:  

1.2016-01-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-2 

sudaryta darbo grupė ugdymo įstaigų konsultavimo 

veiklos organizavimui.  

2.2016-01-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-3 

patvirtinti: 

 2.1.„Specializuotų mokinių elgesio problemų 

sprendimui komandinių konsultacijų teikimo ugdymo 

įstaigų vaiko gerovės komisijoms ir pedagogams 

veiklos organizavimo“ planas,  

 2.2. Ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų 
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pasitarimų-konsultacijų tarnyboje grafikas,   

  2.3.Metodinių dienų tarnyboje ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistams grafikas,  

2.4.Komandų konsultacijų teikimo ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir 

pedagogams dėl veiksmingesnės pagalbos vaikams 

turintiems emocijų ir elgesio sutrikimus grafikas. 

2.5. Komandų konsultacijų teikimo mokyklų 

ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir 

pedagogams dėl veiksmingesnės pagalbos mokiniams 

turintiems emocijų ir elgesio sutrikimus grafikas. 

3. 2016-06-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-14 

sudaryta darbo grupė konferencijos-seminaro “Kaip 

sėkmingiau ugdyti mokinius,   turinčius elgesio ir 

emocijų sutrikimų“. 

4. 2016-09-02 direktoriaus įsakymu Nr. V-17 

patvirtintas konferencijos-seminaro „Kaip sėkmingiau 

ugdyti mokinius turinčius elgesio ir emocijų 

sutrikimų“ organizavimo planas, programa ir 

kviečiamų lektorių bei asmenų sąrašas. 

5. Darbo grupių vadovų ataskaitos ir renginių 

dalyvių sąrašai, konsultacijų įvertinimo anketos bei jų 

apibendrinimas. 

2.Tikslas – sukurti ir įdiegti tarnybos 

internetinėje svetainėje mokinių tėvų 

informavimo ir švietimo skyrių. 

Planuotas rezultatas – parengti tėvų 

švietimo medžiaga komunikacijos, 

specifinių ugdymosi ir elgesio emocijų 

sutrikimų temomis. 

Parengtos trys tėvų švietimo programos apie 

komunikacijos, mokymosi ir elgesio emocijų sutrikimų 

prevenciją bei pagalbą vaikams. 

Rezultatas pasiektas – pasiektas 80%. Dėl svetainės 

palaikymo trikdžių nepavyko patalpinti parengtos 

medžiagos. 

Įgyvendinimą  pagrindžiantys / įrodantys tarnybos 

veiklos dokumentai:  

      1.2016-01-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-2 

sudaryta darbo grupė tėvų švietimo ir informavimo 

tarnybos internetinėje svetainėje veiklai organizuoti. 

      2.Parengta medžiaga apie vaikų raidą, vaikų kalbos 

raidą ir elgesio sutrikimus bei šeimos ir specialistų 

pagalbą. 

3.Tikslas – Išmokyti tarnybos 

specialistus naudotis 

bio/neurotechnologine įranga, skirta 

mokinių gebėjimų tobulinimui ir 

sutrikimų korekcijai. 

Planuotas rezultatas – 40 mokinių gaus 

inovatyvią ugdymosi sutrikimų 

korekcijos pagalbą. 

56 mokiniai gavo veiksmingą pagalbą naudojant 

neurotechnologinę įrangą nerimo sutrikimams mažinti 

bei dėmesio valdymo įgūdžiams ugdyti. 

Rezultatas pasiektas –  100 % Įgyvendinimą 

pagrindžiantys/įrodantys tarnybos veiklos dokumentai:  

1. Mokymų dalyvių sąrašai. 

2. Kompetencijų įgijimo pažymėjimai. 

3. Specialistų ataskaitos. 
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11.2. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas) 

14 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Pastato dalis A. Mickevičiaus g, 54, 

Kaunas 371.30 kv. m. 

Patalpos renovuotos 2012-

2014 m. ES lėšomis 
 

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.  

Higienos pasas neišduodamas, nes pedagoginės psichologinės tarnybos veikla nepažymėta  

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje.  

 

11.3. Projektinė veikla  

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvauja specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro vykdomuose projektuose. 2016 metais Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras projektų, susijusių su tarnybų veikla,  nevykdė. 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
 

 16.1. Pagalbos gavėjų skaičiaus kaita:  

       2014  metais Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos teikiama informacine, ekspertine ir 

konsultacine pedagogine bei psichologine pagalba pasinaudojo 4899  klientai – mokiniai,  tėvai ir  

pedagogai. Pasinaudojusių tarnybos pagalba asmenų skaičius išaugo 1466.  Pedagoginės 

psichologinės pagalbos, suteiktos konsultavimo, SUP įvertinimo, švietimo ir mokymo formomis, 

apimtis – 7833 val.  Buvo įvertinti 1275  mokinių (30  daugiau nei 2013 metais) specialieji 

ugdymo(si) poreikiai ir brandumas mokyklai, dar  92 mokinių SUP ir brandumas mokyklai buvo 

įvertintas ikimokyklinio amžiaus vaikų intelektinių gebėjimų vertinimo metodikos (WIPPSI) 

standartizavimo ir Brandumo mokyklai vertinimo metodikos restandartizavimo tikslais. 2014 metais 

buvo vykdoma 3  mokinių  minimali priežiūra psichologinio konsultavimo forma (32 konsultacijos). 

Informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba pasinaudojo 1180 ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijų narių ir  pedagogų. Atlikta lyginamoji Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių patenkinimo galimybių studija. 

       2015  metais Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos teikiama informacine, ekspertine ir 

konsultacine pedagogine bei psichologine pagalba pasinaudojo 4755  klientai – mokiniai,  tėvai ir  

pedagogai. Pasinaudojusių tarnybos pagalba klientų skaičius sumažėjo 145. Į tarnybą  buvo 

nukreipiami sudėtingesnes psichologines problemas patiriantys mokiniai, todėl jiems buvo teikiama 
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ilgesnės trukmės pagalba. Pedagoginės psichologinės pagalbos, suteiktos konsultavimo, SUP 

įvertinimo, švietimo ir mokymo formomis, apimtis – 8956 val. (12,5% daugiau nei 2014 metais).  

Buvo įvertinti 1261 mokinių (14 mažiau nei 2014 metais) specialieji ugdymo(si) poreikiai, pažinimo 

gebėjimai ir brandumas mokyklai. 2015 metais buvo vykdoma 6  mokinių  minimali priežiūra 

psichologinio konsultavimo forma (49 konsultacijos). Informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba 

pasinaudojo 1150 ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariai ir pedagogai.  Atlikta elgesio 

sutrikimų turinčių mokinių ugdomų Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigose poreikių patenkinimo 

galimybių analizė. 

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 60 

asmenų. 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 1270 ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narių ir pedagogų (120 daugiau 

nei 2015 metais).   

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

17.1.  Kaune  Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

17.2. Lietuvoje Vilniaus universitetas ir Lietuvos savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų 

vadovų asociacija. 

17.3. Užsienyje Partnerystė įgyvendinama netiesiogiai bet per Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centrą. 

 

XIV SKYRIUS 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

       Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dirba Kauno miesto savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijoje, padeda spręsti konfliktines situacijas ugdymo įstaigose dirbdami Švietimo 

skyriaus komisijose, konsultuoja ugdymo įstaigas krizinėse situacijose ir atlieka suicidinės krizės 

postvencinę veiklą, įvertina ugdymo įstaigų kolektyvų mikroklimatą ir teikia rekomendacijas  jo 

gerinimui, dirba darbo grupėse analizuojančiose ugdymo įstaigų veiklą švietimo pagalbos 

mokiniams teikimo srityje, atstovauja Tarnybą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose 
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ir padeda spręsti sudėtingas situacijas, atstovauja Tarnybą ugdymo įstaigų organizuojamuose 

renginiuose, skaito pranešimus konferencijose, veda seminarus, atlieka pedagogų kvalifikacijos 

programų ekspertinį įvertinimą, atlieka besiatestuojančių psichologų praktinio darbo įvertinimą, 

rengia pedagogus prevencinių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdymui. 

 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________        Raimunda Žiulytė 
(parašas)    

 


