
1 
 

     
PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo 2016 m.  gruodžio              

17 d.      

įsakymu Nr. a-3637 

 
PATVIRTINTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktoriaus 

2016  m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-24 

 
 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. SKYRIUS 

ĮVADAS 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste–Tarnyba) 2016 – 2018 m. strateginis planas, 

tai –  veiklos planavimo dokumentas trijų metų laikotarpiui, kuriame numatomi siektini strateginiai tikslai, 

planuojami finansiniai ir kiti ištekliai bei nurodomi racionalūs veiklos būdai keliamiems tikslams įgyvendinti. 

Šis dokumentas atskleidžia Tarnybos strategijos rengimo etapus, analizės rezultatus, strateginius priorite-

tus, tikslus, uždavinius ir priemones, užtikrinančias efektyvų tarnybos veiklos organizavimą, siekiant aukš-

tesnės kokybės (informavimo, ekspertinės ir konsultavimo) pagalbos klientams, didesnio pagalbos prieina-

mumo, veiksmingesnio bendradarbiavimo su ugdymo įstaigų bendruomenėmis, labiau mokytojus bei moki-

nių tėvus įjungiančio bei įgalinančio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginio-psichologinio įvertinimo ir 

sėkmingesnio specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių ugdymo(si). 

     Tarnybos  strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta tarnybos direktorės 2012 m. gegužės 4  d. įsa-

kymu Nr. V–9.  Rengdama pedagoginės psichologinės tarnybos  strateginį planą 2016-2018 metams  Strate-

ginio planavimo grupė vadovavosi šiais teisės aktais: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatomis; 

 Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m.;  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu; 

 Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu; 

 Kauno pedagoginės  psichologinės tarnybos nuostatais; 
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 Tarnybos strateginio plano 2013-2015 m. įgyvendinimo analize; 

 Tarnybos veiklos ataskaitomis; 

 Tarnybos specialistų  ir tarnybos tarybos siūlymais bei rekomendacijomis; 

     Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo,  partnerystės,  bendravimo ir  bendradarbiavimo prin-

cipų. Plano projektas svarstytas 2015 m.   lapkričio 9 d. Tarnybos tarybos  ir specialistų tarybos posėdžiuose. 

II. SKYRIUS 

TARNYBOS PRISTATYMAS 

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti specialiąją pe-

dagoginę ir psichologinę informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą Kauno miesto mokiniams, jų šei-

moms, mokytojams ir ugdymo įstaigoms. Pagalba teikiama individualaus ir grupinio psichologinio konsulta-

vimo, pedagoginio konsultavimo,  specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo, specialaus ugdymo rekomen-

davimo, specialistų mokymo ir švietimo formomis.  

      Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba devyniolika  aukštos kvalifikacijos specialistų: 

devyni psichologai (3 pirmos kategorijos, 5 antros kategorijos  ir 1 trečios kategorijos),  trys logopedai ( me-

todininkai),  keturi specialieji pedagogai (3 metodininkai ir 1 vyresnysis), du socialiniai pedagogai (1 metodi-

ninkas) ir vaikų neurologas. 

 Tarnyboje yra sudarytos trys mokinių SUP vertinimo komandos: viena – ikimokyklinio am-

žiaus vaikų, dvi – mokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikių įvertinimui. Kiekvienais metais tarnyboje at-

liekami 500 – 600  ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 400– 500 mokinių pedagoginiai-psichologiniai SUP įverti-

nimai, kurių metu įvertinami mokinių intelektiniai gebėjimai (WISC-III LT, WAIS-III LT, WASI metodikomis), 

vaikų pažinimo gebėjimai (DISC metodika), ugdymosi pasiekimų atitiktis amžiui bei klasei, mokymosi moty-

vacija, imlumas pagalbai, pedagoginės pagalbos poreikis ir kalbos komunikacijos gebėjimai bei sveikatos ir 

socialiniai veiksniai, sąlygojantys ugdymosi sunkumus. Vertinime naudojamasi ugdymo įstaigų Vaiko gero-

vės komisijų pateikta informacija, taip pat jame aktyviai dalyvauja vaikų ir mokinių tėvai, teikdami informa-

ciją bei susipažindami su įvertinimo rezultatais ir  specialistų išvadomis-rekomendacijomis.  

 Tarnybos psichologai teikia individualią ir grupėje psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tė-

vams. Jei mokinio problemų sprendimas neįmanomas be kitų su problema susijusių asmenų, tai ir jie kvie-

čiami dalyvauti konsultacijose. Per metus tarnyboje suteikiama 2100–2300 pedagoginių, psichologinių kon-

sultacijų 1000 –1100 klientų. 

      Tarnybos specialistai teikia metodinę pagalbą savo kolegoms ugdymo įstaigose, organizuo-

dami konsultavimo renginius specialistų grupėms ir individualiai konsultuodami. Per metus Tarnyboje su-

rengiama 30–40 konsultavimo renginių ir suteikiama 250–300 individualių konsultacijų ugdymo įstaigų švie-

timo pagalbos specialistams, mokytojams ir administracijai.  

 2010-2013 metais tarnyba dalyvavo Ugdymo plėtotės centro vykdomame ES STF projekte 

„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, so-
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cialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, kurio metu už 357 000 Lt. buvo 

renovuotos Tarnybos patalpos: suremontuoti septyni specialistų  ir trys administracijos kabinetai, archyvo ir 

laukiamojo patalpos, laiptinė ir WC (pritaikant neįgaliesiems), avarinio išėjimo laiptai ir įrengta prieiga neį-

galiesiems. Šio projekto metu tarnyba įsigijo kompiuterinės ir  org. technikos (12 000 Lt.) ir baldų (12 000 

Lt.). 

 2013-2014 metais tarnyba dalyvavo ES STF projektuose „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir 

kokybės plėtra, II etapas“ VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 ir  „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų 

plėtra, II etapas" VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004. Projektų įgyvendinimo metu tarnybos psichologai įgijo kvalifi-

kacijas Lietuvoje standartizuotomis metodikomis vertinti ankstyvąją vaikų raidą (VRS skalė) , intelektinius 

ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus (WIPPSI – IV) ir ankstyvąją kalbos raidą. Tarnybai buvo nupirktos 

vertinimo metodikos. Taip pat šių projektų įgyvendinimo metu tarnybos specialistai buvo išmokyti vesti 

„Krizių ir probleminių situacijų valdymo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“, „Savižudybių prevencijos mokyk-

lose“ „Pozityvių tėvystės įgūdžių ugdymo“ programas. 

 

III. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai  
 

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymu, Vaiko teisių konvencija ir kitais švietimą ir biudžetinių organizacijų 
veiklą reguliuojančiais bei vaikų gerovę užtikrinančiais teisės aktais. 

Ypatingą dėmesį Tarnybos veiklai rodo 2011– 2012 metais Švietimo 
ir mokslo ministerijos parengti dokumentai skirti specialiosios pedagoginės 
ir psichologinės pagalbos mokiniams veiklos reguliavimui: 

1.Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos 
aprašas (2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396) 

2.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo 
ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (2011 
m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317) 

3.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organi-
zavimo tvarkos aprašas (2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795) 

4.„Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (2012 
m. birželio 13 d. Nr. V-971 

5.„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, bran-
dos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo 
mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ug-
dymosi poreikių, tvarkos aprašas“ (2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258) 

6.„Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius 
dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 
pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos 
aprašas“ (2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 

Ekonominiai       Dėl emigracijos ir mažo gimstamumo nuolat mažėja mokinių skaičius. 
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Mažėja švietimo pagalbos finansavimas, sudėtingėja psichologinės pagalbos 
paslaugų plėtotė. 

Socialiniai      Kas trečias paauglys gyvena pažeistos struktūros šeimoje. Didėja vaikų, 
gyvenančių socialinės rizikos šeimose skaičius. Daugėja atotolio šeimų (kai 
tėvai emigruoja, palikdami vaikus senelių, giminių ar net draugų priežiūrai) 
skaičius      Blogėja vaikų psichinė ir fizinė sveikata. Tyrimų duomenimis 40% 
mokinių beveik kiekvieną dieną būna blogos nuotaikos, 30% dažnai jaučia 
nerimą, liūdesį, prislėgtumą. 11-15 metų amžiaus grupėje  kas keturioliktam 
paaugliui būdingi suicidiniai ketinimai. 34% berniukų ir 17% mergaičių pati-
ria patyčias. Nervų sutrikimai diagnozuoti 4,1% mokinių. Psichikos ir elgesio 
sutrikimai – 5%.  
     Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ugdomi 3323 specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys mokiniai:  2415 turintys nedidelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, 695 – vidutinių, 213 – didelių. 63 bendrojo ugdymo mokyklose 
dirba 60 psichologų (50,15 etato), 60 socialinių pedagogų (55,25 etato), 44 
specialieji pedagogai (24,95 etato) ir  18 mokytojo padėjėjų (15,05 etato).   
     Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ugdomi 53 mokiniai turintys emocijų 
(nuotaikos ir nerimo spektro), 37 –aktyvumo ir dėmesio, 16 – elgesio, 10 – 
prieštaraujančio elgesio ir 2 – asocialaus elgesio sutrikimus. Konsultuojant 
mokyklų vaiko gerovės komisijas išaiškėjo, kad daugiausia sunkumų ugdymo 
įstaigose kyla dėl negebėjimo koreguoti sutrikusį vaikų elgesį ir pagalbos 
galimybių stygiaus. 

Technologiniai       Tarnyboje kompiuterizuotos 17 darbo vietų (visos specialistų ir administ-
racijos darbo vietos), įdiegtas interneto ir intraneto ryšiai, tarnyba turi tris 
fiksuoto ir tris mobilaus telefono abonentus, du fakso aparatus, dvi filmavi-
mo kameras ir du multimedijos projektorius.  Naudodamasi šiomis techno-
loginėmis galimybėmis tarnyba nuolat palaiko ryšį su klientais (asmenimis, 
ugdymo įstaigomis) ir vadovais bei partneriais, gali operatyviai keistis infor-
macija, organizuoti kviestinius renginius, vesti mokymo renginius, kokybiškai 
rengti ir valdyti vidaus bei klientams teikiamus dokumentus.  

Edukaciniai 
(centriniai veiksniai) 

      Nuo 2011 metų rugsėjo, pakeitus specialaus ugdymo organizavimo ir 
SUP vertinimo tvarkas, mokiniai mokęsi pagal adaptuotas – ženkliai paleng-
vintas ir neatitinkančias Bendrųjų programų ugdymo programas, turi būti 
mokomi pagal pritaikytas – atitinkančias Bendrąsias programas ir pasiekti 
minimalų išsilavinimo standartų lygį.  
     Šiems mokiniams, tai galėtų tapti įmanoma tik suteikiant daug specialio-
sios pedagoginės pagalbos. Kauno miesto mokyklose specialioji pedagoginė 
pagalba yra nepakankamai prieinama ir, nesikeičiant švietimo finansavimui, 
gali būti neprieinama pakankamai ilgai. Mokytojai nėra įgiję specialiosios 
pedagogikos kompetencijų, todėl siekinys suteikti rimtų mokymosi sutrikimų 
turintiems mokiniams pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą yra sunkiai įveikia-
mas iššūkis. 
      Tarnybos specialistai nuo 2008 metų nuolat dalyvauja SPPC vykdomuose 
ES SF projektuose keldami savo kvalifikaciją. Per 7 metus visi tarnybos 
psichologai patobulino konsultavimo įgūdžius 408 val. mokymų programoje 
„Individualus ir grupėje rizikos grupės paauglių konsultavimas“, įgijo 6-16 
metų vaikų intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III LT metodika kompeten-
cijas, vaikų brandumo mokyklai vertinimo kompetencijas, elgesio ir emocijų 
būsenos vertinimo Achenbacho klausimynu kompetencijas, baimės ir neri-
mo vertinimo Rosto metodika kompetencijas. 4 psichologai įgijo 16-85 metų 
asmenų intelektinių gebėjimų vertinimo WAIS-III metodika ir 6-85 metų as-
menų intelektinių gebėjimų vertinimo trumpąja WASI metodika kompeten-
cijas, 2 psichologai išmoko vertinti asmens gebėjimus R. Amthauerio meto-
dika.  
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       2013-2014 metais tarnyba dalyvavo ES STF projektuose „Pagalbos moki-
niui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“ VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 ir  
„Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" VP1-2.3-
ŠMM-04-V-03-004. Projektų įgyvendinimo metu tarnybos psichologai įgijo 
kvalifikacijas Lietuvoje standartizuotomis metodikomis vertinti ankstyvąją 
vaikų raidą (VRS skalė) , intelektinius ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus 
(WIPPSI – IV) ir ankstyvąją kalbos raidą. Tarnybai buvo nupirktos vertinimo 
metodikos. Taip pat šių projektų įgyvendinimo metu tarnybos specialistai 
buvo išmokyti vesti „Krizių ir probleminių situacijų valdymo ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose“, „Savižudybių prevencijos mokyklose“ „pozityvių tėvystės 
įgūdžių ugdymo“ programas. Galima teigti, kad tarnybos psichologai yra 
įsisavinę visas šiuo metu Lietuvoje adaptuotas vertinimo metodikas. Tarny-
bos specialieji pedagogai ir logopedai SPPC vykdomų projektų metu patobu-
lino specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir specialiosios pedagoginės 
pagalbos organizavimo ugdymo įstaigose bei teikimo kompetencijas. Tarny-
ba yra įsigijusi inovatyvias neurotechnologines programas ir įrangą moky-
mosi gebėjimų lavinimui bei sutrikimų korekcijai. 

        

    2. Vidinių išteklių analizė: 

Vidiniai veiksniai  

Tarnybos kultū-
ra/Etosas 

Palaikomi, skatinami  ir puoselėjami pagarba bei pasitikėjimu ir lygiavertiš-
kumu grįsti santykiai tarp darbuotojų ir su klientais. 
Pripažįstamas kiekvieno asmens vertingumas, siekiama ir darbuotojų ir kli-
entų psichologinio saugumo. 
Skatinama kūrybinė laisvė ir ja grįstas įsipareigojimas bei atsakomybė. 
 Kiekvienas klientas yra laukiamas ir siekiama jį suprasti bei padėti. 
Tarnybos darbuotojai humanistinėmis nuostatomis vadovaujasi bendrau-
dami su visų lygių vadovais, kolegomis.      Santykiai su išore grindžiami ben-
dradarbiavimu ir partneryste, išlaikant profesines ribas. 
Nuolat plėtojami, palaikomi ir vertinami ryšiai su ilgalaikiais partneriais šaly-
je ir užsienyje: tarnybos vadovai dalyvauja Pedagoginių psichologinių tarny-
bų vadovų asociacijos veikloje, bendraujame su kolegomis Toronte,  Kopen-
hagoje, Švedijoje ir Lenkijoje. 

Specialioji pedagogi-
nė ir psichologinė 
pagalba 

       Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) pedagoginį-psichologinį 
įvertinimą atlieka specialistų komanda: psichologas, specialusis pedagogas, 
logopedas ir neurologas. Įvertinimas atliekamas ugdymo įstaigos Vaiko ge-
rovės komisijai nukreipus mokinį į pedagoginę psichologinę tarnybą po pir-
minio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ugdymo įstaigoje. Kiekvienas 
komandos specialistas atskirai atlieka įvertinimo dalį pagal savo kompeten-
ciją: psichologas – intelektinių gebėjimų įvertinimą WISC-III LT metodika, 
specialusis pedagogas – mokymosi pasiekimų įvertinimą pasiekimų testais ir 
mokslumo įvertinimą, logopedas – kalbos ir komunikacijos gebėjimų įverti-
nimą. Atvejo aptarimo metu specialistų komanda suformuluoja išvadą apie 
mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius,  nustato jų lygį ir pateikia ugdy-
mo bei švietimo pagalbos rekomendacijas. Tarnybos vadovas skiria mokiniui 
specialųjį ugdymą. Mokinio tėvai dalyvauja vertinime įvadinio pokalbio metu 
pateikdami informaciją apie savo vaiko raidą, ugdymosi istoriją ir šeimos 
situaciją, įvertinimo rezultatų pristatymo metu konsultuodamiesi dėl pagal-
bos savo vaikui šeimoje ir ugdymo įstaigoje galimybių ir būdų, bet kuriame 
vertinimo etape išsakydami savo nuomonę ir poreikius.  Vertinimas atlieka-
mas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sociali-
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nės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-
685/A1-317 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvar-
kos aprašu“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 
30 d. įsakymu Nr. V-1775 patvirtintu „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 
(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, 
medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ug-
dymosi skyrimo tvarkos aprašu“ ir  2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-
1795 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 
organizavimo tvarkos aprašu“. Mokiniui, kuriam nustatyti specialieji ugdy-
mosi poreikiai, skiriamos papildomos MK lėšos švietimo pagalbai. 
      Psichologinė pagalba teikiama individualiai ir grupėse. Tarnybos psicho-
logai turi 15-20 metų patirtį konsultavimo srityje, jų kompetencija ženkliai 
aukštesnė nei ugdymo įstaigose dirbančių psichologų, todėl dažniausia kon-
sultuojami sudėtingų psichologinių problemų turintys mokiniai ir jų šeimos. 
Taip pat teikiama pagalba asmenims pageidaujantiems didesnio konfiden-
cialumo nei įmanomas ugdymo įstaigose. 
      Mokymo renginiai vykdomi orientuojantis į klientų poreikius pagal tar-
nybos specialistų parengtas mokymų programas, siekiant gilaus rūpimų pro-
blemų supratimo ir pagalbos galimybių analizės. Švietimo ir mokymo veikla 
vykdoma, kuriant ir įgyvendinant programas, atsižvelgiant į klientų grupių 
(mokinių, mokinių tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų) aktualius 
poreikius. Vykdydama Strateginį 2013–2015 metų veiklos planą Tarnyba 
parengė ir įgyvendino pozityvaus vaikų auklėjimo, Z kartos ugdymo,  tėvys-
tės įgūdžių tobulinimo, savižudybių prevencijos ugdymo įstaigose,  moky-
mosi motyvacijos skatinimo, emocijų ir elgesio sunkumų įveikimo ir ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų psichologinio konsultavimo įgūdžių tobulinimo te-
momis.  Kasmet Tarnybos specialistai praveda 30 mokymo ir 30 švietimo 
renginių, kuriuose dalyvauja 1000-1100 ugdymo įstaigų bendruomenės na-
rių. 
     Kauno bendrojo ugdymo įstaigose ugdomi 7852 specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys vaikai ir mokiniai: 6203 kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 
1649 įvairių negalių bei pažinimo procesų ir mokymosi sutrikimų. Specialiųjų 
pedagogų skaičius ženkliai nepakankamas (36) – Kaune veikia 160 ugdymo 
įstaigų, taigi specialioji pedagoginė pagalba  teikiama tik kas 4-5 ugdymo 
įstaigoje. Užtikrinant pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumą mo-
kiniams būtina ženkliai aktyvesnė, nei šiuo metu, ir labiau  orientuota į indi-
vidualius poreikius Tarnybos specialistų pagalba mokyklų Vaiko gerovės ko-
misijoms bei švietimo pagalbos specialistams. 

Personalo formavi-
mas ir organizavimas 

     Tarnyboje įsteigti 25,45 darbuotojų etatai, dirba – 27 darbuotojai. Tarny-
bos veiklai vadovauja direktorė, pedagoginio ir konsultavimo skyrių veiklą 
koordinuoja ir prižiūri  skyrių vadovės, personalo veiklą koordinuoja ir prižiū-
ri direktorės pavaduotojas ūkiui. Tarnyboje dirba septyniolika aukštos kvali-
fikacijos specialistų: aštuoni psichologai (2 pirmos kategorijos, 5 antros ka-
tegorijos  ir 1 trečios kategorijos),  trys logopedai ( metodininkai),  keturi 
specialieji pedagogai (3 metodininkai ir 1 vyresnysis) ir vaikų neurologas. Visi 
specialistai yra įgiję darbui Tarnyboje būtinas vertinimo ir konsultavimo 
kompetencijas ir kasmet tikslingai jas tobulina. 
      Veikla vykdoma vadovaujantis  Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 
„Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu“ 
(2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396) ir 2011 m. gruodžio 5 d. direkto-
rės įsakymu Nr. V–25 patvirtintu darbo reglamentu. 
     Personalą sudaro 7 darbuotojų: direktorės pavaduotojas ūkiui, sekretorė 
referentė - archyvarė, raštvedė, vyriausioji buhalterė, informacinių ir komu-
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nikacinių technologijų specialistas, valytoja ir pastatų priežiūros darbininkas. 
Taupant materialinius išteklius trys darbuotojai dirba 0,5 etato. 
    Tarnybos veikla planuojama rengiant strateginius planus, metų veiklos 
programas, mėnesio renginių planus, kurių pagrindu tarnybos skyriai ir spe-
cialistai planuoja bendrą ir individualią mėnesio veiklą. Inicijuojama ir skati-
nama komandinė specialistų veikla. Specialistų taryba inicijuoja ir svarsto 
tarnybos planus bei veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus bei idėjas veiklos 
organizavimo ir priežiūros tobulinimui. Tarnybos taryba vertina tarnybos 
valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo veiklą, teikia pasiūlymus specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo, veiklos organizavimo ir vertinimo klausimais.  
     Nuolat auganti tarnybos funkcijų apimtis ir pagalbos rūšių įvairovė reika-
lauja nuolatinio veiklos organizavimo tobulinimo. Šiuo metu esanti veiklos 
organizavimo sistema neužtikrina tolygaus veiklos paskirstymo specialistams 
ir jų komandoms, nesukuria galimybių visiems darbuotojams aktyviai daly-
vauti veiklos tobulinime. 

Vadovavimas ir lyde-
rystė 

     Vadovavimo stilius grindžiamas abipusiu pasitikėjimu ir atsakomybe. Tar-
nybos specialistai inicijuojami aktyviai dalyvauti planuojant ir vertinant tar-
nybos veiklą, individualios ir grupių iniciatyvos skatinamos ir palaikomos. 
Reikšmingi tarnybos įvaizdžio formavimui ir tinkamam funkcionavimui 
sprendimai priimami aptarimo, susitarimo ir administracijos bei specialistų 
įsipareigojimo būdu. Vadovavimą siekiama grįsti atviru dialogu ir kolegialiu 
sprendimų priėmimu. Veikloje kylančios problemos sprendžiamos atvirose 
visų su problema susijusių darbuotojų diskusijose ieškant bendro, visus 
maksimaliai tenkinančio sprendimo. Bendri susitarimai ir sprendimai įformi-
nami direktorės įsakymais.  
     Tarnybos veikla planuojama rengiant strateginius planus, metų veiklos 
programas, mėnesio renginių planus, kurių pagrindu tarnybos skyriai ir spe-
cialistai planuoja bendrą ir individualią mėnesio veiklą. Inicijuojama ir skati-
nama komandinė specialistų veikla.  
      Specialistų taryba inicijuoja ir svarsto tarnybos planus bei veiklos ataskai-
tas, teikia pasiūlymus bei idėjas veiklos organizavimo ir priežiūros tobulini-
mui. Tarnybos taryba vertina tarnybos valdymo ir pagrindinių funkcijų vyk-
dymo veiklą, teikia pasiūlymus specialistų kvalifikacijos tobulinimo, veiklos 
organizavimo ir vertinimo klausimais.  
     Tarnybos veiklą koordinuoja ir prižiūri steigėjo paskirti specialistai ir Spe-
cialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 

Finansiniai ištekliai      Tarnyba – finansiškai savarankiška. Finansinių išteklių valdytojas yra tar-
nybos direktorė. Nuo 2005 metų Tarnybos vadovų ir specialistų darbo už-
mokesti finansuojamas iš MK lėšų, Iki šiol MK lėšų ne tik pakako, bet ir kas-
met buvo sutaupoma, palaikant optimalų specialistų etatų skaičių, užtikri-
nantį tarnybai priskirtų funkcijų kokybišką vykdymą ir ugdymo įstaigų ben-
druomenių pagalbos poreikių tenkinimą. Iš sutaupytų MK lėšų yra įsigytas 
beveik visas įstaigos materialinis turtas (baldai, veiklos priemonės, profesinė  
literatūra  ir įranga). Tarnybos specialistai tobulina kvalifikaciją ES projektų 
lėšomis. 
     Aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir ūkio išlaidos finansuoja-
mos iš savivaldybės biudžeto. Šie asignavimai kasmet mažinami, jų nebepa-
kanka būtiniems normaliam tarnybos funkcionavimui etatams išlaikyti ir 
atsiskaityti už būtinas (šildymo) paslaugas. Neskiriama lėšų darbuotojų ko-
mandiruotėms (mokymai niekada nevykdomi Kaune). 
     Tarnybos patalpų renovacijai lėšos gautos iš ES SF. Per du dalyvavimo 
projektuose etapus skirta 482 000 Lt. 
      Įvertinant tarnybos finansavimo iš savivaldybės biudžeto galimybes, ku-
rios, deja, nebus pakankamos materialinių tarnybos tikslų įgyvendinimui, 
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būtina aktyvi kitų finansavimo šaltinių paieška ir pastangos pilnai išnaudoti 
vidinius tarnybos resursus fizinės tarnybos aplinkos turtinimui. 
     Valdant  finansinius Tarnybos išteklius vadovaujamasi įstaigos Apskaitos 
politikos dokumentais, yra paskirti už finansų valdymo kontrolę atsakingi 
asmenys. Išorinę Tarnybos finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos Vals-
tybės kontrolės institucijos ir steigėjas.  

Patalpos ir kiti mate-
rialiniai ištekliai 

   Tarnyba įsikūrusi 6-tojo vaikų darželio patalpose. Tarnybai patikėjimo teise  
valdo 372,62 kv.m. plotą.  Patalpose įrengti aštuoni specialistų kabinetai 
psichologiniam ir pedagoginiam konsultavimui, vienas grupinių užsiėmimų 
kabinetas, vienas klientų laukiamasis, šeši administracijos ir personalo kabi-
netai, penkios WC patalpos (viena pritaikyta neįgaliesiems). Visos patalpos 
renovuotos ES SF lėšomis. Kabinetai aprūpinti reikiamais baldais, įranga ir 
darbo priemonėmis.  
     Tarnyba aprūpinta vertinimo metodikomis ir profesine literatūra.  
    Kompiuterinė įranga atnaujinta 2011 m. Tarnybos darbuotojai naudojasi 
18 kompiuterių, sujungtų į kompiuterinį tinklą, veikia interneto ryšys. Turi-
me 6 spausdintuvus, 2 skenavimo aparatus, 2 multimedia projektorius, 2 
filmavimo kameras, skaitmeninį fotoaparatą, du TV aparatus, keturis laidinio  
telefono ir tris mobilaus ryšio abonentus, du diktofonus. Įrangos visiškai 
pakanka Tarnybos veiklai.      

 

 

3. SSGG analizė 

Stiprybės 

 Stiprus tarnybos darbuotojų intelektinis 
profesinis potencialas, aukšta veiklos 
profesionalumo ir kokybės motyvacija. 

 Atlikta tarnybos patalpų renovacija, este-
tiška darbo aplinka. 

 Visos specialistų darbo vietos aprūpintos 
patogias baldais, kompiuterine įranga ir 
veiklos priemonėmis. 

 Visi specialistai gali naudotis modernia 
renginių vedimo įranga, metodine litera-
tūra, spausdinimo ir kopijavimo įranga. 
Tarnybos kompiuteriai sujungti į bendrą 
tinklą, todėl visi darbuotojai gali operaty-
viai keistis informacija. 

 Sukurtos sąlygos aktyviam tėvų dalyva-
vimui vertinimo procese. 

 Stiprūs partnerystės ryšiai  su kitų Lietu-
vos savivaldybių tarnybomis, patirties 
sklaida ir kolegialus veiklos problemų 
sprendimas. 

 Glaudūs, sistemingi ir į problemų spren-
dimą orientuoti ryšiai su ugdymo įstaigų 
Vaiko gerovės komisijomis, švietimo pa-
galbos specialistų ir mokytojų metodi-
niais būreliais, Švietimo ir ugdymo sky-
riaus vadovais bei specialistais, kuruojan-
čiais tarnybos veiklą, Specialiosios peda-
gogikos ir psichologijos centro vadovais ir 

Silpnybės 

 Nepakankamai aktyvus ir kryptingas ug-
dymo įstaigų naudojimasis tarnybos pa-
galba problemų sprendime. 

 Nepakankamai panaudojamos tarnybos 
specialistų galimybės teikti ugdymosi su-
trikimus koreguojančią pagalbą. 

 Labai brangūs specialistų profesinės 
kompetencijos tobulinimo renginiai ir 
neskiriamas finansavimas, todėl sunku 
palaikyti aukštesnį nei pirmojo pagalbos 
lygmens kompetencijų lygį. 

 Specialiosios pedagoginės ir specialiosios 
pagalbos stygius ugdymo įstaigose maži-
na specialiųjų ugdymosi poreikių įverti-
nimo veiklos prasmingumą ir didina ug-
dymosi nesėkmes patiriančių mokinių 
skaičių bei mokinių tėvų nepasitenkinimą 
Tarnybos ir ugdymo įstaigų veikla. 
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specialistais. 

Galimybės 

 Dalyvauti ugdymo įstaigų prevencijos 
programose, veiklos tobulinimo projek-
tuose didinant pagalbos mokiniui priei-
namumą, individualizavimą ir veiksmin-
gumą. 

 Ieškoti tarnybos rėmėjų. 

 Dalyvauti Lietuvos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei įvairių ES fondų programose 
ir projektuose. 

 Tobulinti profesinę kompetenciją, daly-
vaujant ES SF projektuose.  

 

Grėsmės/pavojai 

 Demografinės padėties nestabilumas, 
mažėjantis vaikų ir pedagogų skaičius – 
mažėjantis finansavimas. 

 Mažėjantis finansavimas iš savivaldybės 
biudžeto, mažėjantis veiklą aptarnaujan-
čio personalo etatų skaičius, nepakan-
kama aplinkos priežiūra. 

 Tarnybos veikloje vyraujant vaikų ir mo-
kinių SUP vertinimo paslaugoms ir dėl to 
stokojant resursų koreguojančios pagal-
bos paslaugoms gali nukentėti tarnybos, 
kaip pagalbos įstaigos vaidmuo.  

 

IV. SKYRIUS 

TARNYBOS VIZIJA 

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – patikima, inovatyvi, profesionali ir aktyvi udymo 

įstaigų bendruomenių partnerė mokinių gerovės užtikrinimo veikloje. 

 

V. SKYRIUS 

TARNYBOS MISIJA 

 
Sukurti  bendrojo ugdymosi įstaigose pagalbos ir ugdymosi aplinką, padedančią įvairius elge-

sio sunkumus bei sutrikimus patiriantiems Kauno miesto 7 -16  metų  mokiniams sėkmingiau 

ugdytis. 

 

VI. SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 Kiekvienam Tarnybos specialistui ir klientui (mokiniui, šeimai ar institucijai) Tarnyboje  sutei-

kiamos visos galimybės atrasti, suprasti ir atskleisti save. Kiekvienas asmuo yra svarbus, reikš-

mingas ir turi būti besąlygiškai priimamas.  

     Tikime, kad kiekvienas asmuo geba tinkamai pasirinkti, spręsti savo problemas ir kompen-

suoti savo sutrikimus psichologiškai saugioje ir palaikančioje aplinkoje. 

     Manome, kad partnerystė ir tolerancijos bei pasitikėjimo atmosfera įgalina visus organizaci-

jos darbuotojus  įgyvendinti organizacijos ir asmeninius profesinius tikslus. 

     Mūsų veiklos sėkmės garantu laikome kiekvieno tarnybos darbuotojo socialinio intereso ir 

socialinės atsakomybės auginimą ir puoselėjimą.  
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     Esame įsitikinę, kad tapsmas profesionalu yra mokymosi iš patirties,  klientų, kolegų ir kitų 

profesionalų procesas, kuris niekada nesibaigia.  

    Tikime, kad organizacija klesti, kai kiekvienas darbuotojas jaučiasi asmeniškai atsakingas už 

aplinką, kurioje dirba ir yra įsipareigojęs ją pozityviai keisti. 

 Manome, kad mūsų veiklos kokybę užtikrina gebėjimas kurti veiksmingos partnerystės santy-

kius su klientais, jų tėvais, ugdymo įstaigomis bei jose dirbančiais kolegomis. 

VII. SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
1. Didinti švietimo pagalbos elgesio sunkumų 

ir  sutrikimų turintiems mokiniams veiks-
mingumą, teikiant specializuotą konsulta-
cinę, švietimo ir mokymo pagalbą ugdymo 
įstaigų bendruomenėms. 

2. Plėtoti mokinių tėvų švietimo ir mokymo 
veiklą, dalyvaujant ugdymo įstaigų pro-
gramose bei diegiant naujas švietimo for-
mas tarnyboje. 

 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

 3. Plėtoti tarnybos specialistų profesinę kompe-
tenciją, įgyjant gebėjimus dirbti su inovaty-
viomis neurotechnologijomis.  

 

VIII. SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – didinti švietimo pagalbos elgesio sunkumų ir  sutrikimų turintiems mokiniams veiksmingumą, 
teikiant specializuotą konsultacinę, švietimo ir mokymo pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms. 

Uždaviniai 
 

Įgyvendinimo 
priemonės 
 

Esama padė-
tis 
 

Planuojami 
rezultatai 
 

Planuoja-
mas pasie-
kimo laikas 
 

Atsakingi 
vykdytojai 
 

Lėšų po-
reikis ir 
numatomi 
finansavi-
mo šalti-
niai 

1. Teikti speciali-
zuotas konsulta-
cijas, padedan-
čias sėkmingai 
spręsti mokinių 
elgesio proble-
mas. 
 

Elgesio sun-
kumų  ir  sutri-
kimų turinčių 
mokinių, ug-
domų bendro-
jo ugdymo 
įstaigose, po-
reikių ir jų pa-
tenkinimo ga-
limybių anali-
zė. 

Žinomas tik 
mokinių, 
turinčių el-
gesio sutri-
kimų, skai-
čius, nėra 
įvertintos 
ugdymo 
įstaigų gali-
mybės ir 
pasirengi-
mas teikti 

Atlikta mo-
kinių turin-
čių elgesio 
sutrikimų 
poreikių ir jų 
tenkinimo 
galimybių 
ugdymo 
įstaigose 
analizė. 

2016-06 Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja  
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pagalbą 
šiems moki-
niams. 

  Konsultavimo, 
švietimo ir 
mokymo  po-
reikių apklausa 

Nežinoma, 
kokios spe-
cializuotos 
pagalbos 
elgesio su-
trikimų ko-
rekcijos 
problemose 
reikia kiek-
vienai ug-
dymo įstai-
gai. 

Atlikta ug-
dymo įstaigų 
švietimo, 
mokymo ir 
konsultavi-
mo elgesio 
korekcijos 
klausimais 
poreikių 
analizė. 

2016-12 Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 

 

 Specializuotų 
grupių įvai-
rioms elgesio 
sutrikimų pro-
blemoms pro-
fesionaliai 
konsultuoti ir 
spręsti suda-
rymas 

Ne kiekvie-
nas tarnybos 
specialistas 
yra sukau-
pęs pakan-
kamai žinių 
ir patirties 
įvairių elge-
sio sutrikimų 
korekcijos 
srityje. Todėl 
ne visada 
konsultacinė 
pagalba bū-
na veiks-
minga. 

Veiks trys 
specializuo-
tos grupės, 
pasirengu-
sios tam 
tikro spektro 
elgesio pro-
blemų  
sprendimui. 

2016-12 Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 

 

 Profesinis pa-
sirengimas 
ugdymo įstai-
gų specializuo-
tam konsulta-
vimui elgesio ir 
emocijų sutri-
kimų korekci-
jos temomis. 

 Parengtos 
trys švieti-
mo, moky-
mo ir kon-
sultavimo 
programos 
elgesio su-
trikimų ko-
rekcijos te-
momis. 

2016-12 Konsultavi-
mo koman-
dų vadovai 
ir nariai 

 

 Individualių 
ugdymo įstai-
gų konsulta-
vimo renginių 
įgyvendinimas 

 Specializuo-
ta konsulta-
cinė pagalba 
suteikta 30-
40 ugdymo 
įstaigų, įga-
linant 
veiksmingai 
spręsti elge-
sio korekci-
jos proble-
mas. 

2018-11 Konsultavi-
mo koman-
dų vadovai 
ir nariai 
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2.Įdiegti naujas 
bendradarbia-
vimo su ugdymo 
įstaigų švietimo 
pagalbos specia-
listais, spren-
džiant mokinių 
elgesio proble-
mas, formas. 

 Sutelktos tar-
nybos ir ug-
dymo įstaigų 
švietimo pa-
galbos specia-
listų koman-
dos įvairaus 
amžiaus vaikų, 
įvairių elgesio  
sutrikimų ko-
rekcijos infor-
macinės me-
todinės me-
džiagos paren-
gimui. 

Tarnyboje 
dirba per 
mažai spe-
cialistų, kad 
būtų galima 
išstudijuoti 
profesinę 
literatūrą ir 
parengti 
metodinę 
medžiagą 
ugdymo 
įstaigoms. 

Parengta 
metodinė 
medžiaga 
įvairaus am-
žiaus vaikų 
įvairių elge-
sio sutrikimų 
korekcijai. 

2017-11 Direktorė  
Direktorės 
pavaduotoja 

 

 Pavyzdinių 
elgesio korek-
cijos pla-
nų/programų 
parengimas 

Elgesio su-
trikimų ko-
rekcija vyk-
doma ne-
nuosekliai ir 
neduoda 
gerų rezulta-
tų. 

Parengti 
pavyzdiniai 
elgesio ko-
rekcijos pla-
nai įvairių 
elgesio su-
trikimų atve-
jams. 

2017-04 Tarnybos ir 
ugdymo 
įstaigų spe-
cialistų ko-
mandų va-
dovai 

 

 

 Elgesio korek-
cijos pla-
nų/programų 
pristatymas 
ugdymo įstaigų 
VGK 

 Visos ugdy-
mo įstaigos 
supažindin-
tos su elge-
sio korekci-
jos planavi-
mu ir vyk-
dymo gali-
mybėmis. 

2018-06 Tarnybos ir 
ugdymo įstai-
gų specialistų 
komandos  

 

 Elgesio korek-
cijos pla-
nų/programų 
įgyvendinimo 
aptarimo gru-
pių renginiai 

 1 k. per mė-
nesį vyks 
sudėtingų 
elgesio ko-
rekcijos atve-
jų aptarimas 
pagal kolegų 
paramos 
modelį. 

2018-11 Tarnybos ir 
ugdymo įstai-
gų specialistų 
komandų va-
dovai 

 

 Sistemingai 
vykstantys 
sudėtingų at-
vejų aptarimai 
su VGK nariais, 
švietimo pa-
galbos specia-
listų grupėmis. 

Aptariami 
pavieniai 
kritiniai at-
vejai. 

1-2 kartus 
per mėnesį 
kolegialiai 
sprendžia-
mos opios 
elgesio sutri-
kimų turinčių 
mokinių ug-
dymosi pro-
blemos.  

2018-11 Tarnybos ver-
tinimo ir kon-
sultavimo 
komandų va-
dovai 
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2 tikslas – plėtoti mokinių tėvų švietimo ir mokymo veiklą, dalyvaujant ugdymo įstaigų tėvų švietimo 
programose bei diegiant naujas tėvų švietimo formas tarnyboje. 

Uždaviniai 
 

Įgyvendinimo 
priemonės 
 

Esama pa-
dėtis 
 

Planuojami 
rezultatai 
 

Planuoja-
mas pasie-
kimo laikas 
 

Atsakingi 
vykdytojai 
 

Lėšų porei-
kis ir numa-
tomi finan-
savimo 
šaltiniai 
 

1.Dalyvauti 
ugdymo įstai-
gų įgyvendi-
namose tėvų 
švietimo pro-
gramose. 

Susipažinimas su 
ugdymo įstaigo-
se įgyvendina-
momis tėvų švie-
timo programo-
mis 

 Atlikta ug-
dymo įstai-
gose vykdo-
mų tėvų švie-
timo pro-
gramų anali-
zė 

   

 Sudarytos tarny-
bos ir ugdymo 
įstaigų švietimo 
pagalbos specia-
listų komandos 
tėvų informavi-
mo ir švietimo 
programoms 
parengti. 
 

Dažnai 
tarnybos ir 
ugdymo 
įstaigų 
švietimo 
pagalbos 
specialistai 
rengia tas 
pačias pa-
skaitas, 
todėl ne-
tikslingai 
naudojami 
intelekti-
niai resur-
sai. 

Parengtos 
trys tėvų 
švietimo-
konsultavimo 
programos. 

2017-06 Direktorė  
Direktorės 
pavaduoto-
ja 

 

 Tėvų informavi-
mo ir švietimo 
renginiai vaikų 
elgesio sunkumų 
įveikos ir sutri-
kimų prevencijos 
bei korekcijos 
temomis. 

 Pravesta 15-
30 informa-
cinių-
konsultacinių 
renginių mo-
kinių tėvams. 

2018-11 Tarnybos ir 
ugdymo 
įstaigų spe-
cialistų 
komandų 
vadovai 

 

2.Sukurti ir 
įdiegti tarny-
bos interneto 
svetainėje 
mokinių tėvų 
informavimo 
ir švietimo 

skyrių. 

Surinkta, susis-
teminta ir api-
bendrinta aktuali 
mokinių tėvams 
informacija apie 
vaikų raidą, sun-
kumų bei sutri-
kimų užuomazgų 
atpažinimą, tai-
kytinus auklėji-
mo būdus ir pa-
galbos poreikį 
bei galimybes. 

 Informacija 
apie vaikų 
raidą ir anks-
tyvuosius 
raidos sun-
kumų požy-
mius bei apie 
pagalbos 
galimybes ir 
šaltinius tar-
nybos inter-
neto svetai-
nėje 

2016-12 Direktorės 
pavaduoto-
ja 

 

 Šviečiamoji in-   2017-03 Direktorės  
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formacija patal-
pinta tarnybos 
interneto svetai-
nėje. 

pavaduoto-
ja 

3.Rengti vaka-
rinius ir šešta-
dieninius tėvų 
švietimo bei 
konsultavimo 
renginius tar-
nyboje. 

Atviros paskaitos 
vaikų ugdymo ir 
įvairių problemų 
sprendimo te-
momis 

 Pravesta 30 
vakarinių ir 
20 šeštadie-
ninių atvirų 
švietimo bei 
konsultavimo 
renginių mo-
kinių tėvams. 

2018-11 Direktorės 
pavaduoto-
ja 

 

 

3 tikslas – plėtoti  tarnybos specialistų profesinę kompetenciją, įgyjant gebėjimus dirbti su inovatyviomis 
neurotechnologijomis, skirtomis mokinių ugdymosi gebėjimų stiprinimui bei sutrikimų korekcijai 

Uždaviniai 
 

Įgyvendinimo 
priemonės 
 

Esama 
padėtis 
 

Planuojami re-
zultatai 
 

Planuoja-
mas pasie-
kimo laikas 
 

Atsakingi 
vykdytojai 
 

Lėšų po-
reikis ir 
numatomi 
finansavi-
mo šalti-
niai 
 

1. Išmokyti tar-
nybos specialis-
tus naudotis ne-
urotechnologine 
įranga, skirta 
mokinių gebėji-
mų tobulinimui ir 
sutrikimų korek-
cijai 

Mokymai nau-
dotis Verim 
proNet progra-
ma tarnybos 
psichologams ir 
socialiniams 
pedagogams 

Tarnybo-
je daž-
niausia 
atlieka-
mas mo-
kinių SUP 
įvertini-
mas ir 
per retai 
teikiama 
korekcinė 
pagalba 
sunkių 
sutrikimų 
turin-
tiems 
vaikams  

Visi tarnybos 
specialistai įgiję 
kompetencijas 
naudoti sutri-
kimų korekcijai 
neurotechnolo-
ginę įrangą. 
 

2016-03 Direktorė 
Direktorės 
pavaduo-
toja 

2000 Eur. 
MK lėšos 

 Mokymai nau-
doti Bio – neuro 
Feedback įrangą 
tarnybos psicho-
logams 

  2016–03 Direktorė 
Direktorės 
pavaduo-
toja 

2800 Eur. 
MK lėšos 

 Mokymai nau-
dotis BUP SET 2 
ir Brain boy 
įranga tarnybos 
specialiesiems 
pedagogams 

  2016–03 Direktorė 
Direktorės 
pavaduo-
toja 

1400 Eur. 
MK lėšos 

2.Teikti neuro-
technologinę 

Neurotechnolo-
gijų taikymas 

 210 mokinių  
gaus inovatyvią 

2018-11 Direktorė 
Direktorės 
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mokymosi su-
trikimų korekci-
jos pagalbą 

konsultavime ir 
mokymosi sutri-
kimų korekcijoje 

korekcinę pa-
galbą 

pavaduo-
toja 

 

 

 

IX. SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas – didinti švietimo pagalbos elgesio sunkumų ir  sutrikimų turintiems mokiniams veiksmingumą, 
teikiant specializuotą konsultacinę, švietimo ir mokymo pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms. 

 
Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas 

Planuoti 
finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 

ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 
(data) 

Per 
tarpinį 
matavi-

mą 2016 
m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 
2017 m. 

Per 
galutinį 
matavi-
mą 2018 

m. 

1.Teikti 
specializuo-
tas konsul-
ta-cijas, 
padedančias 
sėkmingai 
spręsti mo-
kinių elgesio 
problemas 

Specializuo-
ta konsulta-
cinė pagalba 
suteikta 30-
40 ugdymo 
įstaigų, įga-
linant 
veiksmingai 
spręsti elge-
sio korekci-
jos proble-
mas 

       

2.Įdiegti 
naujas ben-
dradarbia-
vimo su 
ugdymo 
įstaigų švie-
timo pagal-
bos specia-
listais, 
sprendžiant 
mokinių 
elgesio pro-
blemas, 
formas. 

Parengti ir 
visoms ug-
dymo įstai-
goms prista-
tyti pavyzdi-
niai elgesio 
korekcijos 
vykdymo 
individualūs 
planai įvairių 
elgesio su-
trikimų atve-
jams 

       

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba 

išplėsti tam tikrus projektus): 

 

2 tikslas – plėtoti mokinių tėvų švietimo ir mokymo veiklą, dalyvaujant ugdymo įstaigų tėvų švietimo 
programose bei diegiant naujas tėvų švietimo formas tarnyboje. 

 Planuotas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti Planuota Įgyvendinta 
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rezultatas Per 
tarpinį 
matavi-

mą 2016 
m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 
2017 m. 

Per 
galutinį 
matavi-
mą 2018 

m. 

finansiniai 
ištekliai 

finansiniai 
ištekliai 

įgyvendinti 
(data) 

(data) 

1.Dalyvauti 
ugdymo 
įstaigų įgy-
vendinamo-
se tėvų 
švietimo 
programose 

Pravesta 25-
30 informa-
cinių-
konsultaci-
nių renginių 
mokinių 
tėvams. 

       

2.Sukurti ir 
įdiegti tar-
nybos inter-
neto svetai-
nėje moki-
nių tėvų 
informavi-
mo ir švie-
timo skyrių. 

Informacija 
apie vaikų 
raidą ir anks-
tyvuosius 
raidos sun-
kumų požy-
mius bei 
apie pagal-
bos galimy-
bes ir šalti-
nius tarny-
bos interne-
to svetainėje 

       

3. Rengti 
vakarinius ir 
šeštadieni-
nius tėvų 
švietimo bei 
konsultavi-
mo rengi-
nius tarny-

boje. 

Pravesta 30 
vakarinių ir 
20 šeštadie-
ninių atvirų 
švietimo bei 
konsultavi-
mo renginių 
mokinių 
tėvams 

       

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba 

išplėsti tam tikrus projektus): 
 

 

3 tikslas – plėtoti  tarnybos specialistų profesinę kompetenciją, įgyjant gebėjimus dirbti su inovatyviomis 
neurotechnologijomis, skirtomis mokinių ugdymosi gebėjimų stiprinimui bei sutrikimų korekcijai 

 
Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas 

Planuoti 
finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 

ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 
(data) 

Per 
tarpinį 
matavi-

mą 2016 
m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 
2017 m. 

Per 
galutinį 
matavi-
mą 2018 

m. 

1.Išmokyti 
tarnybos spe-
cialistus nau-
dotis neuro-
technologine 
įranga, skirta 
mokinių gebė-
jimų tobuli-
nimui ir sutri-
kimų korekci-
jai 

Visi tarny-
bos specia-
listai įgiję 
kompeten-
cijas nau-
doti sutri-
kimų ko-
rekcijai 
neuro-
technolo-
ginę įran-
gą. 
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2.Teikti neu-
rotechnologi-
nę mokymosi 
sutrikimų 
korekcijos 
pagalbą 

210 moki-
nių  gaus 
inovatyvią 
korekcinę 
pagalbą 

       

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba 

išplėsti tam tikrus projektus): 

 

Strateginio planavimo grupė kiekvienais metais lapkričio mėnesį pristato ataskaitą 

apie strateginio plano vykdymą. 

Tarnybos direktorė stebi ir įvertina, ar  tarnyba įgyvendina strateginius tikslus ir pro-

gramas, ar darbuotojai įvykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efekty-

vios ir inicijuoja atitinkamą strateginio veiklos plano patikslinimą. 

Tarnybos direktorė ir vyriausiasis buhalteris prižiūri  ar tinkamai planuojamos ir nau-

dojamos biudžeto lėšos. 

 

 

Strateginio planavimo grupės vadovė, 
 psichologė                              Raminta Radzevičiūtė-Porutienė 
 
Strateginio planavimo grupės nariai: 
 Psichologė         Irena Jusevičienė 
                
Specialioji pedagogė        Renata Adomavičienė 
                       
    
Logopedė         Rozita K.  Matelionienė 

 

PRITARTA 
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 
Tarybos 2015 m. lapkričio 9 d. posėdžio 
protokolu Nr. TT–15-04 

 


