
VEIKLOS PLANAS 

2019 m. lapkričio mėn. 

 
1. Tarnybos veiklos organizavimo renginiai 

 

Diena Val. Renginio pavadinimas Atsakingas/Dalyvauja Vieta 

04,11, 

18,25 

8.00 

9.00 

Tarnybos vadovų pasitarimai veiklos organizavimo ir 

įgyvendinimo klausimais. 

Direktorė 

Skyrių vadovai 

Direktorė

s 

kabinetas 

04,11, 

18,25 

12.30

13.30 

Psichologinio konsultavimo skyriaus pasitarimai veiklos 

organizavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Skyriaus vadovė  

Gita Žukovskienė 

Salė 

04,11, 

18,25 

13.00-

14.00 

Pedagoginio konsultavimo skyriaus pasitarimai veiklos 

organizavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Skyriaus vadovė  

Lina Gicevičiūtė 

Salė 

 

2. Veiklos plano įgyvendinimo renginiai 

 

Diena Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

26 10.00 Konsultacija „Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, 

specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ 

(ikimokyklinės įstaigos). 

 Skyriaus vadovė  

Lina Gicevičiūtė 

Pedagogi

nio 

konsultav

imo 

skyrius 

27 

 

14.30 Konsultacija „Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, 

specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“ 

(mokyklos). 

Skyriaus vadovė  

Lina Gicevičiūtė 

Pedagogi

nio 

konsultav

imo 

skyrius 

21,22 9.00 Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 

sudėtingų atvejų aptarimų grupės 

Socialinė pedagogė  

Kristina Dubienė 

Salė 

04-30 Pagal 

grafiką 

Kauno miesto ugdymo įstaigų  psichologų sudėtingų 

atvejų aptarimo grupės.  

Aušra Barniškienė 

Raimonda Butkevičienė 

Emanuelė Jurevičiūtė 

Irena Jusevičienė 

Aušrinė Mančinskienė 

Tomas Porutis 

Dalia Račkauskaitė 

Raminta Radzevičiūtė-

Porutienė 

201-204 

kab. 

07,14,

21,28 

18.00-

22.00 

Tėvų grupė „Kaip kalbėtis su vaikais, kad jie klausytų 

ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“  

 Irena Jusevičienė,  

Dalia Račkauskaitė 

Salė 

04,11,

18,25 

 

 

05,12,

19,26 

8.00-

12.00 

 

 

13.00-

17.00 

Mokinių SUP vertinimo atvejų aptarimas ir išvadų-

rekomendacijų parengimas. 

 

 

Mokinių SUP vertinimo atvejų aptarimas ir išvadų-

rekomendacijų parengimas. 

I mokinių SUP vertinimo 

komanda 

 

 

II mokinių SUP vertinimo 

komanda  

Pedagogi

nio 

konsultav

imo 

skyrius 

 

3. Psichologinis konsultavimas: 

 

Data Veikla/Renginys Laikas  

04-30 Individualus ir grupinis mokinių bei jų tėvų konsultavimas. Pirmadieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal  klientų registraciją telefonu)  

04-30 Įvadinis mokinių SUP vertinimo pokalbis su mokinių 

tėvais/globėjais. 

Pirmadienis -penktadieniais 

9.00–18.00 

(ugdymo įstaigos VGK rekomendavus, 

pagal  klientų registraciją telefonu) 

04-30 Mokinių intelektinių gebėjimų vertinimas WISC-III LT testu. Pirmadienis-penktadieniais 



9.00-14.00 

(sutartu su klientu laiku) 

04-30 Mokinių intelektinių gebėjimų įvertinimo rezultatų ir 

rekomendacijų pristatymas tėvams/globėjams ir mokiniams. 

Antradieniais -penktadieniais 

9.00–18.00 

(sutartu su klientu laiku) 

04-30 Socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikių, socialinių 

veiksnių galimo poveikio mokinio ugdymuisi vertinimas  

Antradieniais-penktadieniais 

9.00–17.00 

(su klientu sutartu laiku arba pagal 

registraciją telefonu) 

04-30 Mokytojų konsultavimas, mokyklos psichologų profesinė priežiūra 

ir kuravimas. 

Pirmadieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal registraciją telefonu) 

04-30 Vaikų ir mokinių tėvų konsultavimas socializacijos sunkumų 

įveikos klausimais. 

Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(su klientu sutartu laiku arba pagal 

registraciją telefonu) 

 

4. Pedagoginis konsultavimas: 

 

Data Veikla/Renginys Laikas  

04-30 Vaikų pažinimo procesų raidos vertinimas.  Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal klientų registraciją telefonu) 

04-30 Vaikų kalbos ir komunikacijos raidos vertinimas. Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal klientų registraciją telefonu) 

04-30 Vaikų pažintinių gebėjimų vertinimas DISC metodika. Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal klientų registraciją telefonu) 

04-30 Mokinių mokslumo, mokymosi pasiekimų ir komunikacijos 

kompetencijų vertinimas. 

Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal klientų registraciją telefonu) 

04-30 Mokinių kalbos ir komunikacijos kompetencijų vertinimas. Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(pagal klientų registraciją telefonu) 

04-30 Vaikų ir mokinių tėvų konsultavimas ugdymosi sunkumų įveikos 

klausimais. 

Antradieniais-penktadieniais 

9.00–18.00 

(po mokinių SUP  įvertinimo) 

 

 

              Direktorė  Raimunda Žiulytė  


