
Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių, 

viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė, ir biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų 

rengimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ  ĮSTAIGA 

KAUNO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

 

2017 METŲ VADOVO 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  

1.5. Įstaigos įsteigimo metai – 1996 m. 

1.6. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

          2.1. Įstaigos veiklos tikslas – 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. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą: 

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

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko 

brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą; 

          2.3.2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti  specialiąją pedagoginę, 

psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą; 
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          2.3.3. konsultuoti 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; 

          2.3.4. teikti 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, skleisti specialiojo ugdymo 

ir psichologijos mokslo naujoves; 

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

pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims; 

          2.3.6. formuoti 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. 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. kaupti, analizuoti ir vertinti 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. padėti organizuoti krizių valdymą mokyklose ir teikti postvencinę psichologinę pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

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 3,25 1 0,25 7,5 16 1 13 2 17 



3 

 

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema (pridedama Priedas 1) 

 

          3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį (pridedama Priedas 2) 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

 

  

 

 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 49 618,98 49 618,98 
1.1. Iš jų  

 

  

1.1.1.  Pagalbos mokytojui, mokiniui, tėvams 

gerinimas pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje 

47 986,09 Lėšos panaudotos 

nepedagoginių darbuotojų 

darbo užmokesčiui, 

socialinio draudimo 

įmokoms, ryšių, komunalinių 

ir kitų paslaugų 

apmokėjimui, prekių ir 

paslaugų įsigijimui. 
1.1.2.  Pastatų it kiemo statinių priežiūra ir 

remontas 

1 100,00 Nukirsti ir apgenėti kiemo 

medžiai 
2. Valstybės biudžeto lėšos  370 986,37 370 986,37 
2.1.  Iš jų  

 

  

2.1.1. Pagalbos mokytojui, mokiniui, tėvams 

gerinimas pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje 

369 486,37 Lėšos panaudotos 

pedagoginių darbuotojų 

darbo užmokesčiui, 

socialinio draudimo 

įmokoms, kvalifikacijos 

tobulinimui ir ilgalaikio turto 

įsigijimui. 
2.1.2. Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui 

įgyvendinti 

1 500,00 Lėšos panaudotos darbuotojų 

darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo 

įmokoms 
3. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

668.27  

 Iš viso 421 273,62  
 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

532,89 Lėšos panaudotos  biuro 

prekių įsigijimui ir ryšių 

paslaugoms 
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V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 417 577,45 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 406 094,00 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 310 857,00 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 95 237,00 

2.2 Prekės ir paslaugos  11 483,45 

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 983,40 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 108,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 3961,05 

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 500,00 

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 3711,00 

  Šildymas  

  Elektros energija  

  Vanduo  

  Šiukšlių išvežimas  

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 2220,00 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais  

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

3 000,00 

3.1 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

3 000,00 

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  

3.1.2.1.1.2 

Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įrangos licencijos 

3000.00 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2 + 3) 

 

420 577,45 
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VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas turtas) 
1 2 3 4 5 

1. Pastato dalis ( A.  Mickevičiaus g. 54) 1 48 904,37 Nuo 2004 m 

valdomas 

patikėjimo teise 

2. Baldai  3 1216,98 2000-2017m. 

įsigyta 

3. Vertinimo metodikos ir programos 15 6806,11 2012-2016m. pagal 

panaudos sutartį su 

SPPC 

4. Programinė įranga ir jos licencija 6 3350,06 2017 m. įsigyta 

5. Nebaigta statyba 1 5010,43 2012 m. įsigyta 

6. Kompiuterinė įranga 29 21253,26 2011-2017 m. 

įsigyta 

7. Kita biuro įranga (spausdintuvai, 

kopijavimo aparatai ir kt.) 

10 21593,54 2011-2017 m. 

įsigyta 

8. Kita (priemonės konsultavimui ir terapijai) 8 3681,36 2009 m. įsigyta 

 Iš viso: 73 111816,11  

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

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 17 196,00  

2, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   5 964,00 619,88 

3. Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovas   8 520,00 588,00 

4. Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovas   8 520,00 588,00 

                                                                          Iš viso: 40 200,00 1795,88 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 

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

 

         8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi 

informacija – aukštasis, psichologijos magistrė. I kvalifikacinės kategorijos psichologė.  

 

8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – 17 196,00 EUR (darbo užmokestis) 
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XI SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2017 m. vasario 23 – birželio 1 d. Kauno miesto savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius 

atliko Tarnybos veiklos auditą. Audito išvadose teigiama, kad Tarnybos vidaus kontrolė funkcionuoja 

gerai, bet yra keletas vidaus kontrolės trūkumų. Rekomenduota 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. 

Siekdamas pašalinti nustatytus trūkumus Tarnybos vadovas parengė ir  įvykdė „Rekomendacijų 

pateiktų vidaus audito ataskaitoje įgyvendinimo priemonių planą“ (2017–06–16 įsakymas Nr. V-16). 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai   Gerai   Patenkinamai   Silpnai  Nevertinama  
 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1. tikslas – tobulinti ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijų veiklą ugdant  komandinės pagalbos 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

kompetencijas. 

Planuoti rezultatai – 30 mokyklų Vaiko gerovės 

komisijų bus suteiktos specializuotos konsultacijos ir 

aptarti 90 konkrečių mokinių, kuriems skirtas 

specialusis ugdymas atvejai, išanalizuota komisijos 

veikla ir suteiktos rekomendacijos veiklos 

sistemingumui, nuoseklumui bei veiksmingumui 

gerinti. 

43 mokyklų Vaiko gerovės komisijoms buvo 

suteiktos specializuotos konsultacijos ir aptarti 

102 mokinių, kuriems skirtas specialusis 

ugdymas, atvejai, išanalizuota komisijos veikla ir 

suteiktos rekomendacijos komandinės  švietimo 

pagalbos sistemingumui, nuoseklumui bei 

veiksmingumui gerinti. 

 

Maksimalus rezultatas pasiektas 143%. 
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2. tikslas – ugdyti švietimo pagalbos specialistų, 

dirbančių ugdymo įstaigose, profesines 

kompetencijas, užtikrinant kiekvienam specialistui 

profesinį kuravimą, konsultavimą ir profesinę 

priežiūrą. 

Planuoti rezultatai –  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. 

 

Kiekvieną mėnesį buvo vykdomi sudėtingų 

konsultavimo atvejų aptarimo užsiėmimai visiems 

ugdymo įstaigų psichologams, metodiniai ir 

konsultavimo renginiai VGK nariams bei švietimo 

pagalbos specialistams, mokinių turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių sudėtingų ugdymo 

atvejų aptarimai.  

Sukurta bendradarbiavimo ir kolegų paramos 

kolegoms sistema: metodinės dienos, 

konsultavimo ir profesinės priežiūros renginiai 

pagal susitartą grafiką. 

Profesinio konsultavimo, kuravimo ir profesinės 

priežiūros paslaugas gavo 404 švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

Maksimalus rezultatas pasiektas 100 %. 

3. tikslas – plėtoti mokinių tėvų švietimo, mokymo 

ir konsultavimo veiklą įdiegiant naujas formas. 

Planuoti rezultatai – nuolat veikiančios tėvų mokymo 

grupės ir nuosekliai bei sistemingai veikianti bei 

nuolat tobulinama tėvų švietimo programa. 

 

Pravesta 13 vakarinių renginių mokinių tėvams 

ugdymo įstaigose ir 2 tėvų mokymo grupės (40 

val. užsiėmimų programa) pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. 

 

Maksimalus rezultatas pasiektas 85 %. 

4. tikslas – turtinti materialinę bei technologinę 

tarnybos bazę, prioritetą teikiant specialistų darbo 

sąlygų gerinimui. 

Planuoti rezultatai – skirtos 90 kv. m. papildomos 

patalpos darbo su dokumentais, grupinių renginių ir 

korekcijos veiklai vykdyti. 

Įsigyta papildoma kompiuterinė įranga (5 

kompiuteriai). 

Pateikta informacija ir  pasiūlymai dėl tarnybos 

darbo sąlygų pagerinimo ir plėtotės Kauno miesto 

savivaldybės administracijai (2017-04-20 Nr. SD-

11) ir Švietimo skyriui (2017-10-27 Nr. SD-47). 

Tikslas – neįgyvendintas. 

Sprendimas dėl Tarnybos darbo sąlygų 

pagerinimo ir plėtotės nebuvo priimtas. 

 

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio 

įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens 

teisinę formą ir veiklos pobūdį 

 

13.3. Pastato būklės analizė  

 

Pastatai  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.  
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Higienos pasas neišduodamas, nes pedagoginės psichologinės tarnybos veikla nepažymėta 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje.  

 

13.4. Projektinė veikla  

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvaudavo visuose Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro vykdomuose projektuose. 2017 metais Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras projektų, susijusių su tarnybų veikla, nevykdė. 

 

13.4. Planuojami vykdyti projektai 

2018 metais Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvaus Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro įgyvendinamame ES SF finansuojamame projekte „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“. Projekto metu tarnyboje papildomai (11 mėn. laikotarpiui) bus įdarbinti du psichologai 

smurto ir patyčių bei savižudybių prevencijos veiklos ugdymo įstaigose vykdymui ir patyrusių smurtą 

ugdymo įstaigų pedagogų bei mokinių konsultavimui. 

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

          Tarnybos veiklos rezultatai, įgyvendinant pagrindinę veiklos funkciją – įvertinti asmens galias 

ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį 

ugdymą; siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti  specialiąją pedagoginę, 

psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą: 

 

Eil. Veikla Pagalbos gavėjų skaičius 

Nr.  2015 2016 2017 

1. Kompleksinis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimas 

633 640 668 

2. Kompleksinis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas 

378 564 541 

3. Brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio ar pradinio 

ugdymo programas 

įvertinimas 

168 144 164 
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4. Mokinių asmenybės, 

polinkių, interesų bei 

gebėjimų įvertinimas 

114 

 

 

152 171 

5. Mokinių tėvų 

informavimas/konsultavimas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo ir 

švietimo pagalbos teikimo 

klausimais 

1293 1386 1455 

                             Iš viso per metus: 2586 2886 2999 

 

          Tarnybos veiklos rezultatai, įgyvendinant veiklos funkciją – konsultuoti 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 klausimais: 

 

Eil. Veikla Pagalbos gavėjų skaičius 

Nr.  2015 2016 2017 

1. Individualus mokinių ir jų 

tėvų psichologinis 

konsultavimas 

462 665 545 

2. Individualus mokinių ir jų 

tėvų pedagoginis 

konsultavimas 

83 101 103 

3. Individualus ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistų 

ir pedagogų konsultavimas 

404 592 626 

4. Ugdymo įstaigų psichologų 

sudėtingų atvejų aptarimo 

grupė (grupinė supervizija) 

16 20 65 

5. Ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijos narių ir 

pedagogų grupinė 

konsultacija 

307 301 371  

6. Komandinė pagalba 

mokyklai dėl  sudėtingų 

ugdymo atvejų  

- 48 37 

                           Iš viso per metus: 1272 1727 1747 

          

          Tarnybos veiklos rezultatai, įgyvendinant veiklos funkciją – teikti ekspertinę ir informacinę 

pagalbą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams (specialiesiems pedagogams, logopedams, 
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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, skleisti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves: 

 

Eil. Veikla Pagalbos gavėjų skaičius 

Nr.  2015 2016 2017 

1. Paskaitos mokinių tėvams ir 

pedagogams 

123 148 347 

2. Seminarai švietimo pagalbos 

specialistams ir pedagogams 

245 132 72 

3. Konferencijos  - 210 181 

4. Pasitarimai su ugdymo 

įstaigų VGK nariais ir 

švietimo pagalbos 

specialistais 

72 192 203 

         Iš viso per metus: 440 682 803 

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

 

15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų 

įstaigos veiklos gerinimo 

2017 metais siekiant užtikrinti labai aukštą Tarnybos specialistų teikiamos švietimo pagalbos 

kokybę bei didinti jos prieinamumą ir atitiktį Kauno miesto ugdymo įstaigų bendruomenės poreikius 

buvo atlikta ši papildoma veikla: 

Sritis Veikla  

Pagalbos proceso tobulinimas 1. Sudėtingų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo atvejų 

analizės ir aptarimo dalyvaujant tarnybos vadovams 

renginių inicijavimas ir įgyvendinimas. 

2. Darbas ugdymo įstaigų konsultavimo komandoje 

konsultuojant ir teikiant rekomendacijas ugdymo įstaigos 

Vaiko gerovės komisijai, švietimo pagalbos specialistams ir 

pedagogams dėl sudėtingų ugdymo atvejų sprendimo. 

Specialistų kompetencijų tobulinimas 1. Psichologinio įvertinimo kompetencijų tobulinimo 

inicijavimas, intelektinio gebėjimų įvertinimo WISC-III LT 

testu supervizijos tarnybos psichologams  užsakymas ir 

įgyvendinimas. 

2. Vaikų brandos įvertinimo WBMĮ-2 testu rusų kalba 

kompetencijų įgijimo inicijavimas 

3. Grupinio psichologinio konsultavimo kompetencijų 

tobulinimo seminaro organizavimas. 
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4. Pasidalijimo patirtimi su kitų savivaldybių pedagoginių 

psichologinių tarnybų specialistais renginių inicijavimas ir 

organizavimas (Panevėžio PPT). 

 

Pagalbos prieinamumo ir atitikties 

klientų poreikiams didinimas 

1. Darbas Švietimo skyriaus komisijoje „Vaiko gerovės 

komisijų bendrojo ugdymo įstaigose darbo kokybės 

užtikrinimo patikra“,  Tarnybos pagalbos  ugdymo įstaigų 

Vaiko gerovės komisijoms poreikių išsiaiškinimas ir  

pasiūlymų bei rekomendacijų dėl veiklos kokybės gerinimo 

teikimas. 

2. Dalyvavimas Švietimo skyriaus organizuotuose ugdymo 

įstaigų išorės vertinimo ataskaitų ir veiklos tobulinimo 

planų aptarimuose, rekomendacijų dėl specialaus ugdymo 

tobulinimo ir švietimo pagalbos kokybės gerinimo 

teikimas. 

3. Dalyvavimas Švietimo skyriaus organizuotuose ugdymo 

įstaigų pasitarimuose „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo 

ir pagalbos teikimo“,  rekomendacijų dėl švietimo pagalbos 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

prieinamumo ir kokybės gerinimo teikimas. 

 

 

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo 

Sritis Veikla  

Pagalbos proceso tobulinimas 1. Padidinti Tarnybos pagalbos prieinamumą didesniam 

klientų skaičiui, įsteigiant 4 psichologų, 1 socialinio 

pedagogo ir 1 specialiojo pedagogo etatus. 

2. Įsigyti veiklos duomenų apskaitos kompiuterinę programą, 

siekiant efektyviau panaudoti specialistų darbo laiką. 

Specialistų kompetencijų 

tobulinimas 

1. Inicijuoti ir organizuoti psichologinio grupinio 

konsultavimo kompetencijų tobulinimą ir intensyvinti 

grupinio konsultavimo veiklą Tarnyboje, siekiant per 

trumpesnį laiką suteikti pagalbą didesniam klientų skaičiui. 

Pagalbos prieinamumo ir atitikties 

klientų poreikiams didinimas 

1. Inicijuoti sprendimą dėl Tarnybos darbo sąlygų gerinimo, 

derinant su Švietimo skyriaus vadovais ir teikiant 

pasiūlymus dėl patalpų pakeitimo (padidinimo). 

  

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

16.1.  Kaune – Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

         16.2. Lietuvoje – Vilniaus universitetas ir Lietuvos savivaldybių pedagoginių psichologinių 

tarnybų vadovų asociacija. 

16.3. Užsienyje – nėra. 
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XVII 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, 

atlieka ugdymo įstaigų mikroklimato įvertinimą ir teikia rekomendacijas dėl mikroklimato gerinimo, 

padeda ugdymo įstaigoms valdyti  krizines situacijas ir atlieka suicidinės krizės postvencinę veiklą, 

dirba darbo grupėse analizuojančiose ugdymo įstaigų veiklą švietimo pagalbos mokiniams teikimo 

srityje, atstovauja Tarnybą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose 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 vadovas                         ____________                                     Raimunda Žiulytė 
(parašas) 
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PRIEDAS 1 

 

 
    PATVIRTINTA 

    Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos  

    direktoriaus 

    2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.V–28 

 

 

 

 

 

 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  STRUKTŪRA 
 

 

   

 

 

Direktorius

Pedagoginio 
konsultavimo 

skyriaus vadovas

Pedagoginio
konsultavimo
skyrius:

Spec.pedagogai

Logopedai

Psichologinio
konsultavimo 

skyriaus vadovas

Psichologinio
konsultavimo
skyrius:

Psichologai

Socialiniai
pedagogai

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 

reikalams

Pastatų priežiūros 
darbininkas

Valytoja

Kiti specialistai  

Referentas

Raštvedys

Archyvaras

IKT specialistas

Tarnybos taryba

Specialistų taryba 
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PRIEDAS NR. 2 

 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS PER 2017 M. 

 
 Pareigybė 

Vardas, pavardė 

Kokia įstaiga 

organizavo 

Kokios 

trukmės 

Kvalifikacijos kėlimo 

programa (kursai) 

Pažymėjimo 

(-ų) Nr. ir data  

Psichologė 

Aušrinė 

Mančinskienė 

VŠĮ PPKC  

 

 

5 ak. val. 

 

 

Konferencija „Naratyvinis 

požiūris į pasaulį“ 

Nr.026 

2017-01-27 

Žmogaus 

psichologijos 

studija 

7 ak. val. Socialinis atomas vaikų ir 

paauglių terapijoje 

Nr. ZPS-

17/05.20-02 

VšĮ 

Neuromeditacijos 

institutas 

28 ak. val. 

 

Šiuolaikinis vaikų ir 

paauglių elgesio sutrikimų 

vertinimas ir gydymas 

Nr. N-2017-91 

2017-06-09-11  

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01098 

2017-06-16 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161 

2017-10-29 

Lietuvos  

įsisąmoninimu 

grįstos 

psichologijos 

asociacija 

8 ak. val. 

 

Psichologinis atsparumas ir 

lankstumas. Teoriniai 

pagrindai ir praktinių 

įgūdžių lavinimas 

Nr. N-2017-10-

27/62 

2017-10-27 

Vilniaus PPT 4,5 ak. val. 

 

Konferencija „Apie 

mokymosi sutrikimus 

mokytojoms ir tėvams. 

Naujos strategijos, 

metodologijos, IT indėlis“ 

Nr. 12/09-91 

2017-11-22 

Psichologė 

Raimonda 

Butkevičienė 

 UAB 

„Konsultacijos 

verslui“ 

 6 ak. val. Seminaras „Darnaus eismo 

saugos modelio kūrimas-

socialinių partnerių 

įtraukimas į eismo 

saugumo politikos ir 

priemonių formavimą“ 

Nr. KV-17-294 

2017-01-25  

VŠĮ PPKC  

 

 

5 ak. val. 

 

 

Konferencija „Naratyvinis 

požiūris į pasaulį“ 

Nr. 093 

2017-01-27 

 

KPKC 5 ak. val. 

 

Seminaras „Mediacijos 

galimybės mokykloje“ 

Nr. V.S-2017-

0139 

2017-03-20 

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01092 

2017-06-16 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161 

2017-10-29 
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Vilniaus PPT 4,5 ak. val. 

 

Konferencija „Apie 

mokymosi sutrikimus 

mokytojoms ir tėvams. 

Naujos strategijos, 

metodologijos, IT indėlis“ 

Nr. Be numerio 

2017-11-22 

Psichologė  

Irena 

Jusevičienė 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161  

2017-10-29 

SPPC 6 ak. val. 

 

Supervizija  psichologams 

naudojantiems  6-16 m. 

vaikams testą WISC-IIILT 

Nr. 1576 

2017-11-16 

Psichologė 

Dalia 

Račkauskaitė 

 

UAB 

„Konsultacijos 

verslui“ 

6 ak. val. Seminaras „Darnaus eismo 

saugos modelio kūrimas-

socialinių partnerių 

įtraukimas į eismo 

saugumo politikos ir 

priemonių formavimą“ 

Nr. KV-17/374 

2017-01-27 

 

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01102 

2017-06-16 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161 

2017-10-29 

Psichologė 

Raminta 

Radzevičiūtė-

Porutienė 

 

VŠĮ PPKC  

 

5 ak. val. 

 

 

Konferencija „Naratyvinis 

požiūris į pasaulį“ 

Nr. 095 

2017-01-27 

 

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01103 

2017-06-16 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161 

2017-10-29 

 KPKC 5 ak. val. 

 

Seminaras „Mediacijos 

galimybės mokykloje“ 

Nr. V.S-2017-

0140 

2017-03-20 

Psichologas 

Tomas Porutis 

  

VŠĮ PPKC  

 

 

5 ak. val. 

 

Konferencija „Naratyvinis 

požiūris į pasaulį“ 

Nr. 136 

2017-01-27 

 

Psichologė 

Emanuelė 

Jurevičiūtė 

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01104 

2017-06-16 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. VS-2017-

1321 

2017-10-29 

Psichologė 

Aušra 

Barniškienė 

VŠĮ PPKC  

 

 

5 ak. val. 

 

 

Konferencija „Naratyvinis 

požiūris į pasaulį“ 

Nr. 087 

2017-01-27 

 

KPKC 5 ak. val. 

 

Seminaras „Meditacijos 

galimybės mokykloje“ 

Nr. VS-2017-

0112 
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2017-03-20 

KPKC 6 ak. val. 

 

„Metodų, stiprinančių 

vaikų psichinę sveikatą, 

mugė“ 

Nr. PA-1161 

2017-10-29 

Lietuvos  

įsisąmoninimu 

grįstos 

psichologijos 

asociacija 

8 ak. val. 

 

Psichologinis atsparumas ir 

lankstumas. Teoriniai 

pagrindai ir praktinių 

įgūdžių lavinimas 

Nr.N-2017-10-

27/11 

2017-10-27 

Žmogaus 

psichologijos 

studija 

8 ak. val. 

 

Seminaras „Ilgas ir 

vingiuotas kelias: kaip 

tampame gebančiais padėti 

specialistais“ 

Nr.ZPS-

17/11.10-55 

2017-11-10 

Psichologė; 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus vadovė 

Gita 

Žukovskienė 

SPPC 8 ak. val. 

 

„Vaiko brandumo 

mokyklai įvertinimas“ 

VBMĮ-2 

Nr. V7-80 

2017-03-16 

SPPC 4 ak. val. „Vaiko brandumo 

mokyklai įvertinimas“ 

VBMĮ-2 rusų kalba 

Nr. V5-66 

2017-03-17 

Panevėžio 

pedagogų švietimo 

centras 

8 ak. val. 

 

„Kompleksinės pagalbos 

teikimo ypatumai 

specialiųjų poreikių 

mokiniams: Kauno PPT ir 

Panevėžio PPT patirtis“ 

Nr. 01107 

2017-06-16 

UAB 

„Ekonominės 

konsultacijos ir 

tyrimai“ 

32 ak. val. 

 

„Ankstyvosios 

intervencijos modelio, jo 

įgyvendinimo schemų ir 

stebėsenos metodikos 

taikymo mokymai Lietuvos 

savivaldybių, valstybės 

institucijų ir įstaigų, 

nevyriausybinių 

organizacijų specialistams“ 

Nr. EKT-17-

4922 

2017-08-21,22; 

2017-09-15,18 

Socialinė 

pedagogė  

Kristina Dubienė 

KPKC 5 ak. val. 

 

Paskaita „Ką gali 

mokytojas“ Ar visada 

paslaugos duoda 

rezultatą?“ 

Nr. PA-231 

2017-02-22 

KPKC 5 ak. val. 

 

Seminaras „Meditacijos 

galimybės mokykloje“ 

Nr. VS-2017-

0113 

2017-03-20 

KPKC  Konferencija „Olweus 

patyčių ir smurto 

prevencijos programa: 

galimybė išgirsti, suprasti, 

padėti“. 

Nr. VS-2017-

0902 

Logopedė  

Elena 

Juškevičienė 

KPKC 

 

 

 

6 ak. val. 

 

 

 

 

Respublikinė  konferencija 

“Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“ 

2017-04-19 

Nr. VS-2017-

0469 

VDU 4 ak. val. „ Netipiška kalbos raida“ 2017- 11- 06 
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Specialioji 

pedagogė 

Jūratė 

Račickienė 

Šiaulių 

universitetas  

8 ak. val. Mokslinė praktinė 

konferencija 

“Logopedų/logoterapeutų 

profesinės veiklos 

aktualijos “ 

Nr. UMSG-11-

204 

2017-03-03  

KPKC 

 

 

 

 

6 ak. val. 

 

 

 

 

Respublikinė konferencija  

„Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“ 

Nr. VS-2017-

0470 

2017-04-19 

 

 

 

KPKC 

 

6 ak. val. Seminaras „Garsų tarimo 

mokymo būdai“ 

 

Nr. VS-2017-

0808 

2017-05-05 

SPPC 12 ak. val. Seminaras “Autizmo 

spektro sutrikimai: vaikų 

raidos ypatumai ir 

praktiniai ugdymo 

organizavimo aspektai“ 

Nr. V4 - 293 

2017-11-02-03  

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

4 ak. val.  Seminaras „Netipiška 

kalbos raida“ 

2017-11-06 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus vadovė, 

specialioji 

pedagogė  

Lina Gicevičiūtė 

Šiaulių 

universitetas  

 6 ak. val. Mokslinė praktinė 

konferencija 

“Logopedų/logoterapeutų 

profesinės veiklos 

aktualijos “ 

2017-03-03 

Nr. UMSG-11-

202 

KPKC 6 ak. val. Tarptautinė konferencija-

seminaras “ Sisteminis 

požiūris į ugdymą karjerai 

ugdymo įstaigoje  

2017-03-30 

Nr. VS-2017-

0256 

Kauno mokslo ir 

technologijų 

parkas 

6 ak. val. Tarptautinio projekto  

“Enable“ konferencija 

“Ateities mokykla“. 

 

2017-09-27 

Nr. 2016 14T02-

KA201-024610 

KPKC 6 ak. val. Metodinis renginys – 

seminaras “Metodų, 

stiprinančių vaikų 

psichikos sveikatą, mugė“. 

2017-10-20 Nr. 

VS-2017-1308 

VDU 4 ak. val. Seminaras “Netipiška 

kalbos raida“ 

2017-11-06  

SPPC  12 ak. val. Seminaras “Autizmo 

spektro sutrikimai: vaikų 

raidos ypatumai ir 

praktiniai ugdymo 

organizavimo aspektai“. 

2017-11-10 

V4-496 

Vilniaus PPT   4,5 ak. val. Projekto Erasmus plius 

„Apie mokymosi 

sutrikimus mokytojams ir 

tėvams. Naujos strategijos, 

metodologijos, IT indėlis” 

rezultatų sklaidos 

konferencija. 

 

2017-11-22 

Nr. 

 

SPPC  6 ak. val. Metodinis renginys 

“Mokinių, turinčių 

2017-12-04 

V4-893 
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specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pažintinių 

gebėjimų vertinimas ir 

lavinimas“. 

Specialioji 

pedagogė 

Vida 

Jankevičienė 

  

 

KPKC  6 ak. val. „Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius 

2017-04-19 

Nr.VS-2017-

0465 

KPPT 6 ak. val. Metodinis renginys – 

seminaras “Metodų, 

stiprinančių vaikų 

psichikos sveikatą, mugė“ 

2017-10-20 

VDU 4 ak. val. Seminaras “Netipiška 

kalbos raida“ 

2017-11-06 

Specialioji 

pedagogė  

Renata 

Adomavičienė 

 

KPKC 6 ak. val. Respublikinė konferencija 

„Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“. 

Nr. VS-2017-

0468 

2017-04-19 

KPKC 8 ak. val. Seminaras 

 „Gebėjimas veikti, 

bendruomenės vidinė 

parengtis ugdant 

kompetencijas”. 

Nr.VB-2017-

0612 

2017-03-07 

KPKC 6 ak. val. Seminaras 

 „Sėkmingo darbo 

perspektyva – darbo 

kultūros ir tarpasmeninių 

santykių gerinimas”. 

Nr. ZV-2017 -

0355 

2017-04-11 

Kauno mokslo ir 

technologijų 

parkas 

6 ak. val. Tarptautinio projekto  

“Enable“ konferencija 

“Ateities mokykla“ 

2017-09-27 

Nr. 2016- 1-

IT02-KA201-

024610 

KPKC 6 ak. val. Metodinis renginys – 

seminaras “Metodų, 

stiprinančių vaikų 

psichikos sveikatą, mugė“. 

2017-10-20 Nr. 

VS-2017-1407 

VDU 4 ak. val. Seminaras “Netipiška 

kalbos raida“ 

2017-11-06  

Vilniaus PPT 4,5 ak. val. Projekto Erasmus plius 

„Apie mokymosi 

sutrikimus mokytojams ir 

tėvams. Naujos strategijos, 

metodologijos, IT indėlis” 

rezultatų sklaidos 

konferencija. 

2017-11-22 

 

  SPPC 6 ak. val. Metodinė diena „Mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

pažintinių gebėjimų 

vertinimas ir lavinimas“  

 

2017-12-04 

Nr. V4-892 
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Logopedė Rozita 

Matelionienė 

 

 

 

 

 

 

KPKC 6 ak. val. Tarptautinė konferencija 

„Sisteminis požiūris į 

ugdymą karjerai ugdymo 

įstaigoje“ 

Nr. VS-2017-

0240 2017-03-

30  

KPKC 6 ak. val. Respublikinė konferencija  

„Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“  

Nr. VS-2017-

0466 

2017-04-19 

KPKC 2 ak. val. Metodinė valanda  

„Vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros 

įstatymo santykis su 

baudžiamuoju įstatymu“  

Nr. PA-742 

2017-05-08 

KPKC 18 ak. val. Seminaras 

„Specialių poreikių vaikų 

įtraukiojo ugdymo 

praktiniai aspektai“ 

Nr. VS-2017-

0788 

2017-05-04 

Kauno mokslo ir 

technologijų 

parkas  

6 ak. val. Tarptautinio projekto  

„Enable“ konferencija 

„Ateities mokykla“ 

2017-09-27 

Nr. 2016- 1-

IT02-KA201-

024610 

KPKC 6 ak. val. Metodinis renginys – 

seminaras „Metodų, 

stiprinančių vaikų 

psichikos sveikatą, mugė“ 

2017-10-20  

Nr. VS-2017-

1313 

VDU 4 ak. val. Seminaras „Netipiška 

kalbos raida“ 

2017-11-06 

Vilniaus PPT   4,5 ak. val. Projekto Erasmus plius 

„Apie mokymosi 

sutrikimus mokytojams ir 

tėvams. Naujos strategijos, 

metodologijos, IT indėlis“ 

rezultatų sklaidos 

konferencija 

2017-11-22 

Logopedė 

Angelija 

Puchovskienė  

 

KPKC 6 ak. val. Respublikinė konferencija  

„Specialiosios pagalbos 

poveikis tenkinant SUP 

mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“  

Nr. VS-2017-

0467 

2017-04-19 

 

 


