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KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

 

2020  METŲ VEIKLOS  S PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Pedagoginė psichologinė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti specialiąją 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą Kauno miesto mokiniams, jų šeimoms, mokytojams ir ugdymo 

įstaigoms. Tarnyba teikia  informacinę, konsultacinę ir ekspertinę pagalbą: atieka kompleksinį 

mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, rekomenduoja specialųjį ugdymą bei švietimo 

pagalbą, teikia individualias ir grupėje psichologines konsultacijas, organizuoja ir vykdo 

psichologinio ir pedagoginio švietimo renginius, teikia metodinę ir profesinės priežiūros pagalbą 

ugdymo įstaigose dirbantiems švietimo pagalbos specialistams, konsultuoja ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijas, padeda ugdymo įstaigoms spręsti konfliktines ir įveikti krizines situacijas, vertina 

praktinę ugdymo įstaigų psichologų veiklą. 

Tarnyboje veikia du skyriai: psichologinio ir pedagoginio konsultavimo. Sudarytos trys 

mokinių SUP vertinimo komandos: viena – ikimokyklinio amžiaus vaikų, dvi – mokyklinio amžiaus 

vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui. Kiekvienais metais tarnyboje atliekamas 600 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 400 mokinių kompleksinis pedagoginis-psichologinis SUP 

įvertinimas.  

Tarnybos veikla vykdoma bendradarbiaujant  su pirmojo (mokyklos) pagalbos lygmens 

specialistais ir ugdymo įstaigų bendruomenėmis, kurios atlieka pirminį mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimą ir jei būtina nukreipia savo mokinius į Tarnybą ekspertiniam – 

kompleksiniam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, specialiojo ugdymo skyrimui,  ugdymo 

turinio ir metodų pritaikymo bei švietimo pagalbos rekomendavimui bei esant ypatingai 

sudėtingiems ugdymo(si) sunkumų atvejams  pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

konsultavimui. 2019 metais bendradarbiavimas tarp tarnybos ir ugdymo įstaigų švietimo pagalbos 
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specialistų bei ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų vyko ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijų konsultavimo, švietimo ir mokymo, švietimo pagalbos organizavimo ir švietimo pagalbos 

plano įgyvendinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  aptarimų, švietimo 

pagalbos specialistų, pedagogų ir tėvų konsultavimo formomis, ugdymo įstaigų psichologų grupinio 

supervizavimo ir socialinių pedagogų metodinio kuravimo formomis. 

2. Pagalbos gavėjų skaičiaus kaita. 

Tarnybos veiklos rezultatai, įgyvendinant 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: 

 

1 lentelė 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius 

2017 2018 2019 

1. Kompleksinis ikimokyklinio amžiaus vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 

668 611 650 

2. Kompleksinis mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas 

541 606 627 

 Iš viso per metus: 1209 1217 1277 

3. Brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ar 

pradinio ugdymo programas ir pažinimo gebėjimų 

įvertinimas 

164 166 51 

4. Mokinių asmenybės, polinkių, interesų bei gebėjimų 

įvertinimas 

171 - 78 

 Iš viso per metus: 335 166 129 

5. Mokinių tėvų informavimas/konsultavimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo ir švietimo 

pagalbos teikimo klausimais 

1455 1380 1402 

 Iš viso per metus: 2999 2763 2808 

 

2017-2019 m. 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:  
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2 lentelė 

Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius 
Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius 

2017 2018 2019 

1. Individualus mokinių ir jų tėvų psichologinis 

konsultavimas 

545 576 833 

2. Tėvystė įgūdžių ugdymo grupė 14 19 19 

3. Ugdymo įstaigų psichologų sudėtingų atvejų 

aptarimo grupė (grupinė supervizija) 

65 86 88 

4. Individuali ugdymo įstaigų psichologų supervizija 43 38 41 

5. Individualus psichologinis pedagogų konsultavimas 27 28 23 

6. Psichologinis konsultavimas sudėtingų ugdymo 

atvejų aptarimo komandoje 

105 101 89 

7. Ugdymo įstaigos (klasės) mikroklimato įvertinimas   170 

 Iš viso per metus suteikta psichologinė pagalba: 799 848 1263 

 

Veiklos rezultatai, įgyvendinat tarnybos funkciją – teikti metodinę pagalbą 

pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams: 

3 lentelė 

 

Konsultuotų ugdymo įstaigų VGK ir švietimo pagalbos specialistų skaičius 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius 

2017 2018 2019 

1. Individualus ugdymo įstaigų švietimo pagalbos 

specialistų ir VGK  konsultavimas 

186 199 246 

2. Ugdymo įstaigų socialinių pedagogų atvejų 

aptarimo grupė 

 20 19 

3. Ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos narių 

(komandos) konsultavimas  

218 236 223 

4. Sudėtingų ugdymo atvejų konsultavimo renginiai 21 26 44 

 Iš viso per metus: 425 481 532 

 

3. Specialistų kvalifikacija. 

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

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

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

dirbantys specialistai atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose 

nustatytus pareigybės reikalavimus.  Per 2019 metus tarnybos specialistai patobulino savo profesinę 

kompetenciją 24 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose..  Tarnybos psichologai įgijo ikimokyklinio 
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ir mokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų įvertinimo ASEBA metodika bei 

vizualinių-motorinių gebėjimų įvertinimo Bender-Gestalt metodika kompetencijas. 

4. Žemės panaudos sutartis. 

Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai pagal Valstybinės žemės panaudos sutartį sudarytą 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 8SUN – 29- (14.8.53) perduota žemės sklypo prie A. Mickevičiaus g. 

54 pastato dalis – 0,0953 ha.  

5. Higienos pasas (yra ar nėra). 

Nėra. Neišduodamas, nes pedagoginės psichologinės tarnybos veikla nepažymėta Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje. 

6. Energijos vartojimo auditas neatliktas. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2019 m. lėšų panaudojimas: 

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

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

aplinkos gerinimui ir darbo priemonių modernizavimui yra taupomos keletą metų. 2019 metais 

sukaupta – 2500 EUR. 2019 metais 2% lėšos nebuvo naudojamos. 

Specialiosios programos lėšos. Tarnyba yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Birštono 

miesto savivaldybe ir už suteiktas paslaugas gautą užmokestį kaupia specialiosios programos 

sąmatoje. Buvo gauta  EUR. Lėšos nebuvo panaudotos..  

Mokymo lėšos. Ataskaitinio laikotarpio asignavimai –  505272,57 EUR. Panaudota –  

481947,14 EUR. Iš jų  466947,16  EUR skirta specialistų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms. 4000 EUR panaudota kompiuterinės įrangos atnaujinimui, 1550 EUR – respublikinės 

konferencijos organizavimui, ir 6943,64 EUR – specialistų kvalifikacijos tobulinimui. 

Nepanaudotos lėšos gražintos savininkui. 

 Savivaldybės lėšos. Ataskaitinio laikotarpio planuoti asignavimai – 69195 EUR. Gautas 

finansavimas– 66162,87  EUR. Iš jų 57607,72 EUR panaudota specialistų darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms, 2679,65 EUR panaudota baldų,  higienos bei valymo reikmenų, biuro 

prekių, kopijavimo popieriaus, elektros prekių, kompiuterinės įrangos priedų įsigijimui ir 4661,93 

EUR panaudota komunalinių, ryšio,  pastato apsaugos ir banko paslaugų apmokėjimui. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Tikslas – pagerinti 

pirminio mokinių 

SUP įvertinimo ir 

švietimo pagalbos 

planavimo bei 

teikimo ugdymo 

įstaigose kokybę, 

tobulinant Tarnybos 

ir ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistų įtraukiojo 

SUP mokinių 

ugdymo 

kompetencijas. 

Gerai įvertinti 50% 

bendrojo ugdymo 

įstaigų švietimo 

pagalbos planai ir 

pagalbos priemonės 

didelius specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

turintiems mokiniams.. 

39 ugdymo įstaigos, 

individualiai 

konsultuotos švietimo 

pagalbos planų 

parengimo ir 

įgyvendinimo bei 

pasiekimų vertinimo ir 

švietimo pagalbos 

planų tikslinimo 

klausimais 100 % gerai 

parengė planus, 

numatydamos 

atitinkančius vaikų ir 

mokinių poreikius 

uždavinius bei 

priemones. 

Gerai įvertinti 80% 

bendrojo ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos planai 

ir pagalbos priemonės 

didelius specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

turintiems mokiniams. 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 100%.. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2.Tikslas – plėtoti ir 

efektyvinti Tarnybos 

bendradarbiavimo 

ryšius su kitų 

Lietuvos 

savivaldybių 

tarnybomis ir 

kitomis paslaugas 

mokiniams ir jų 

šeimoms bei ugdymo 

įstaigoms 

teikiančiomis 

institucijomis. 

Suorganizuota 

sėkmigos patirties 

sklaidos ir inkliuzinio 

ugdymo kompetencijų 

tobulinimo 

konferencija. 

Suoorganizuota 

respublikinė mokslinė 

konferencija  su VDU 

„Mokiio sėkmė: 

galimybės ir iššūkiai“,  

skirta įgyti žinių ir 

aptarti moksliniais 

tyrimais pagrįstą 

sėkmingą patirtį SUP 

mokinių ugdyme. 

Įgyvendinta 

„Siucidinės kricės 

prevencijos mokymų 

programa“ drauge su 

Visuomenės sveikatos 

biuru ugdymo įstaigų 

Įgyvendinta mokinių 

psichinės sveikatos 

gerinimo programa 
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VGK ir švietimo 

pagalbos 

specialistams: 2 

seminarai ir 2  

pranešimai specialistų 

susirinkimuose. 

Suorganizuotos 3 

apvaliojo stalo 

diskusijos apie tarnybų 

veiklos aktualijas ir 

veiklos tobulinimo 

galimybes su Kėdainių 

bei Vilniaus rajonų ir 

Panevėžio bei Vilniaus 

pedagoginėmis 

psichologinėmis 

tarnybomis. 

Komentaras: Maksimalus rezultatas pasiektas 100 %.. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3.Tikslas – gerinti 

būtinas materialines 

sąlygas  ir didinti 

žmogiškuosius išteklius 

užtikrinant 

visųTarnybai pavestų 

funkcijų kokybišką ir 

profesionalų vykdymą 

50% sumažėjusi 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų laukiančių SUP 

įvertinimo eilė. 

Įrengtas socialinio 

pedagogo kabinetas. 

Atlikta tiekėjų 

apklausa Tarnybos 

kiemo sutvarkymo 

projektavimui. 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

įvertinimo bei 

konsultavimo pagalba 

suteikta 4606 

klientams – 12,6 % 

daugiau nei 2018 

metais. 

10%  padidėjęs 

pagalbos gavėjų 

skaičius. 

Komentaras:Maksimalus rezultatas pasiektas 100%, bet ikimokylinio amžiaus vaikų laukiančių SUP 

įvertinimo eolė nesumažėjo nes nepavyko padidinti specialistų etatų skaičiaus. 
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III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS  

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Tarnybos strateginio plano 2019–2021 metams tikslai orientuoti į švietimo pagalbos Tarnyboje 

ir ugdymo įstaigose kokybės gerinimą, partnerystės su visomis Kauno mieste veikiančiomis 

pagalbos vaikams ir šeimai institucijomis plėtojimą bei dalijimąsi sėkmingos veiklos patirtimi su 

kitų savivaldybių švietimo pagalbos institucijomis. 

Švietimo pagalbos kokybę užtikrina kiekvieno šioje srityje dirbančio  specialisto, komandos ir 

bendruomenės kompetencija, kuri nuolat turi būti auginama ir plėtojama, tuo tikslu 2020 metais 

Tarnyba planuoja organizuoti ir įgyvendinti savo specialistų  kompetencijų ugdymo programas ir 

vykdyti ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei dalijimosi 

sėkminga veiklos patirtimi renginius. 2020 metais Tarnyba tęs ir plėtos ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės k   omisijų konsultavimo ir švietimo bei mokymo veiklą,  vykdys sudėtingų ugdymo atvejų 

išplėstinius aptarimus, psichologų ir socialinių pedagogų profesinę priežiūrą, praves profesinio 

tobulėjimo grupes ir seminarus ugdymo įstaigų švietimo pagalbos pecialistams, praves pozityvios 

tėvystės įgūdžių mokymus mokinių tėvams, dalyvaus ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų 

posėdžiuose ir rengs bei teiks rekomendacijas dėl švietimo pagalbos planavimo bei veiksmingumo 

įvertinimo.   

 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2020  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas – pagerinti švietimo pagalbos teikimo ugdymo įstaigose kokybę, tobulinant ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos specialistų mokinių SUP pirminio įvertinimo bei poreikių 

tenkinimo ugdymo procese kompetencijas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Bendrojo ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijos patobulins 

SUP vertinimo ir  komandinio 

30% ugdymo įstaigose dirbančių 

specialistų dalyvaus švietimo ir 

mokymo renginiuose ir patobulins 

pirminio SUP vertinimo bei 

50% ugdymo įstaigose 

dirbančių specialistų 

dalyvaus švietimo ir mokymo 

renginiuose ir patobulins 
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švietimo pagalbos teikimo 

kompetencijas. 

komandinės pagalbos 

kompetenvijas. 

pirminio SUP vertinimo bei 

komandinės pagalbos 

kompetenvijas. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Ugdymo įstaigų 

VGK švietimo 

ir mokymo 

renginiai. 

Specialistų 

komanda 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

2.  Ugdymo įstaigų 

VGK ir 

pedagogų 

konsultavimo ir 

metodinės  

pagalbos 

renginiai.   

Specialistų 

komanda 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

3.  Profesinės 

priežiūros 

renginiai. 

Pedagoginio, 

psichologinio 

skyrių 

vadovai 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

4.  Elgesio ir 

emocijų 

sutrikimų 

korekcijos 

rekomendacijos 

ikimokyklinio  

ugdymo 

įstaigoms.  

Specialistų 

komanda 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

5.  Mokslinė-

praktinė 

konferencija, 

skirta gerosios 

komandinės 

Specialistų 

komanda 

 2020-11-30 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

2000 EUR 
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pagalbos SUP 

mokiniams 

patirties 

sklaidai. 

Valstybės 

lėšos 

(mokymo 

lėšos) 

 

2. Tikslas – plėtoti ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų ir mokinių tėvų asmeninio 

tobulėjimo, pozityvaus auklėjimo bei partnerystės kompetencijas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Įdiegta ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistų ir 

mokinių tėvų kompetencijų 

ugdymo sistema. 

150 ugdymo įstaigos švietimo 

pagalbos specialistų ir 50 mokinių 

tėvų dalyvaus Tarnybos 

organizuojamuose švietimo, 

mokymo ir grupinio konsultavimo 

renginiuose. 

300 ugdymo įstaigos 

švietimo pagalbos specialistų 

ir 200 mokinių tėvų dalyvaus 

Tarnybos organizuojamuose 

švietimo, mokymo ir 

grupinio konsultavimo 

renginiuose. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Asmeninio ir 

profesinio 

tobulėjimo 

grupės ugdymo 

įstaigų 

švietimo 

pagalbos 

specialistams. 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

skyrių vadovai 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

2.  Pozityvios 

tėvystės 

grupės.  

Psichologinio 

skyriaus 

vadovas 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

3.  Švietimo 

renginiai 

pedagogams ir 

mokinių tėvams. 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

skyrių vadovai 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 
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4.  Asmeninio 

augimo grupės 

ugdymo įstaigų 

vadovams. 

Psichologinio 

skyriaus 

vadovas 

 2020-12-31 Intelektiniai: 

specialistų 

kompetencija 

 

 

3. Tikslas – gerinti būtinas materialines sąlygas  ir didinti žmogiškuosius išteklius užtikrinant 

visųTarnybai pavestų funkcijų kokybišką ir profesionalų vykdymą 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Sutvarkyta tarnybos aplinka ir 

didėjantis pagalbos gavėjų skaičius. 

50% sumažėjusi ikimokyklinio 

amžiaus vaikų laukiančių SUP 

įvertinimo eilė. 

20%  padidėjęs pagalbos 

gavėjų skaičius. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Tarnybos 

išorinės 

aplinkos 

(kiemo) 

estetinio 

vaizdo ir 

funkcionalumo 

pagerinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 2020-10-31 Savivaldybės 

lėšos - 8000 

EUR 

 

2.  Įsteigti 4 

psichologo 

etatus, 1 – 

socialinio 

pedagogo, 1 – 

specialiojo 

pedagogo 

Direktorius  2020-12-31 Valstybės 

lėšos – 

128600 EUR 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Savininkui 2020 m. veiklos 

ataskaita 

Iki 2020 m. sausio 10 d. 

Direktorius Tarnybos specialistų 

tarybai apie 2019 -2021 

m. įstaigos strateginio 

plano ir 2020 m. veiklos 

plano įgyvendinimą. 

Ataskaitiniai 

pranešimai tarnybos 

specialistų tarybos 

posėdžiuose. 

Iki 2020 m. birželio 28 d. 

Iki 2020 m. gruodžio 16 

d. 

Direktorius Visuomenė Mėnesio veiklos planai 

renginių programos ir 

ataskaitos internetinėje 

svetainėje 

Periodiškai kas mėnesį 

iki kito mėnesio 01 d. 

 

 

Direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktoriui ir Tarnybos 

specialistų tarybai apie 

finansinę ūkinę veiklą, 

veiklos programos 

finansinės-ūkinės dalies 

tikslų realizavimą. 

Ataskaitos 

Ataskaitiniai 

pranešimai 

Kartą per ketvirtį. 

 

Pedagoginio 

konsultavimo skyriaus 

vadovas 

Psichologinio 

konsultavimo skyriaus 

vadovas 

Tarnybos specialistų 

tarybai „Dėl skyriaus 

veiklos vykdant 

pagrindines tarnybos 

funkcijas ir 

įgyvendinant 2020 m. 

tarnybosveiklos planą“  

Ataskaitos Iki 2020 m. birželio 28 d. 

Iki 2020 m. gruodžio 10 

d. 

Psichologijos grupių ir 

renginių vadovai 

Visuomenei  Informacija 

internetinėje svetainėje 

Periodiškai kas mėnesį 

iki 25 d. 

Darbo grupių vadovai Direktorei apie darbo 

grupės užduoties 

įgyvendinimą 

Ataskaitos  Per 10 dienų po planuoto 

įgyvendinimo termino 

pabaigos 

Psichologai Psichologinio 

konsultavimo skyriaus 

vadovui 

Ataskaitos Periodiškai kas mėnesį 

iki 25 d. 
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 „Dėl konsultavimo, 

vertinimo, mokymo ir 

švietimo veiklos 

įgyvendinimo“  

Specialieji pedagogai, 

logopedai ir 

socialiniai pedagogai 

Pedagoginio 

konsultavimo skyriaus 

vadovui 

„Dėl mokinių SUP 

vertinimo, mokyklų 

specialistų 

konsultavimo švietimo 

ir mokymo veiklos 

įgyvendinimo“. 

Ataskaitos Periodiškai kas mėnesį 

iki 25 d. 

 

 

Strateginio planavimo grupės vadovas                      Raminta Radzevičiūtė Porutienė 

  

 

PRITARTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

tarybos 2020 m. gruodžio  16 d. 

posėdžio protokolu Nr. TT-04 


