
 

2020 METŲ  KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama nuostatuose, patvirtintuose 

Kauno miesto savivaldybės tarybos,  nustatytus tikslus ir funkcijas bei 2019 metų veiklos planą 

įvykdė šią veiklą: 

I. Suteikė informacinę–konsultacinę pagalbą: 

1.1.Mokinių tėvams 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjų  

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. val.,) 

Veikla  

1. Mokinio tėvų informavimas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, brandumo ir 

gebėjimų bei kitų aspektų 

vertinimo procese 

1191 4764 Kiekvienas mokinio 

SUP vertinantis 

specialistas ( logopedas, 

spec. pedagogas ir 

psichologas bei soc. 

pedagogas) suteikė 

informaciją apie 

įvertinimo rezultatus bei 

rekomendacijas apie 

ugdymo ir pagalbos 

galimybes kiekvieno 

mokinio tėvams. 

2. Informaciniai pokalbiai 

telefonu 

242 61 Patarimai, 

rekomendacijos ir 

nukreipimas pagalbai.  

3. Paskaitos, seminarai 

ugdymo įstaigose 

(nuotoliniu) 

27 2 Tėvų psichologinis ir 

spec. pedagoginis 

švietimas 

                           Iš viso: 1460 4826  

 

1.2.Pedagogams 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjų  

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. val,) 

Veikla 

1, Paskaita ugdymo įstaigoje 77 8 Tarnybos specialistai 

perskaitė 6 paskaitas 

spec. pedagogine ir 

psichologine tematika 6 

ugdymo įstaigose 

2. Seminaras Tarnyboje 60 68 Rengimas prevencijos 

programų „Obuolio 

draugai“ ir „Zipio 

draugai“ įgyvendinimui 

3. Seminaras tarnyboje/KPKC    

                          Iš viso:       

 



1.3.Mokykloms 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjų  

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. val,) 

Veikla 

6. Ugdymo įstaigų VGK 

pirmininkams ir nariams 

pagalbos gavėjų sąrašų 

derinimo metu 

135 66 Tarnybos specialistai 

suteikė konsultacijas dėl 

SUP pirminio 

įvertinimo ugdymo 

įstaigoje  visų (ugdymo 

įstaigų VGK 

pirmininkams. Suderino 

visų ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašus.  

7. Informaciniai pokalbiai 

telefonu su VGK nariais ir 

pedagogais 

270 174 Patarimai ir 

rekomendacijos dėl SUP 

turinčių mokinių 

ugdymo problemų 

                         Iš viso: 675 240  

   

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjų  

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. val,) 

Veikla  

1. Kompleksinis 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas 

609 1827 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

277 

Tarnyba įvertino 609 

vaikų kalbos ir 

komunikacijos bei 

pažinimo gebėjimus. 

(vertinimo komanda – 

spec. pedagogas ir 

logopedas) 

16 vaikų raida buvo 

įvertinta ir DISC 

metodika. 

193 atvejais atlikta raidos 

analizė pagal kitur atlikto 

DISC  

rezultatus. 

2. Kompleksinis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas 

450 2250 Tarnyba įvertino mokinių 

intelektinius bei kalbos ir 

komunikacijos 

gebėjimus, mokymosi 

pasiekimų lygį, 

motyvaciją bei 

mokslumą (vertinimo 

komanda – psichologas, 

logopedas ir spec. 

pedagogas) 36 

mokiniams buvo atliktas 

įvertinimas ir soc. 

pedagoginiu aspektu. 

3. Mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimas dėl PUP ir 

107 214 Tarnyba parengė 

mokinių pagrindinio 

ugdymo patikros ir 



brandos egzaminų 

pritaikymo 

egzaminų pritaikymo 

rekomendacijas (pvz. 

skaitovas, atskira patalpa 

ir pan.) pagal mokymosi 

sutrikimo pobūdį.  

5. Brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio/pradinio 

ugdymo programą 

įvertinimas 

25 75 Psichologai įvertino  

vaikų kalbinius, 

fonologinio supratimo, 

neverbalinio 

samprotavimo, vizualinės 

– motorinės veiklos, 

vizualinės –kalbinės 

veiklos gebėjimus.  

                           Iš viso: 1191 4685  

 

III. Suteikė konsultacinę pagalbą: 

 

3.1.Individualios konsultacijos 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjas Pagalbos 

gavėjų 

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. 

val.) 

Pastabos 

1.  Individuali 

psichologo 

konsultacija 

Mokinys  87 401 7 mokiniams 

minimalios priežiūros 

priemonė (22 kons.) 

2. Individuali 

psichologo 

konsultacija 

Tėvas 211 467  

3. Individuali 

psichologo 

konsultacija 

Pedagogas  44 44  

4. Individuali 

psichologo 

supervizija 

Psichologas  24 36  

                     Iš viso:  366 948  

 

3.1.Grupinės konsultacijos 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pagalbos gavėjas Pagalbos 

gavėjų 

skaičius 

Apimtis 

(kontakt. 

val.) 

Veikla 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Sudėtingų 

konsultavimo atvejų 

aptarimo grupė 

(grupinė supervizija) 

Psichologai 60 144 Psichologai pravedė 8 

supervizijų grupes    

(72 supervizijas) 

ugdymo įstaigų 

psichologams 

3. Sudėtingų atvejų 

aptarimo grupė 

socialiniams 

pedagogams 

Socialiniai 

pedagogai 

20 40 Socialinė pedagogė 

pravedė 16 atvejų 

aptarimų užsiėmimų 

ugdymo įstaigų 



socialiniams 

pedagogams 

2. Sudėtingų mokinių 

turinčių SUP ugdymo 

atvejų aptarimas 

(išplėstinis VGK 

posėdis) 

Švietimo 

pagalbos 

specialistas 

Pedagogas 

Tėvai 

Mokykla 

51 45 Specialistų komanda 

suteikė konsultacinę 

pagalbą (15 renginių) 

10 bendrojo ugdymo 

įstaigų švietimo 

pagalbos specialistams 

ir pedagogams bei 

mokinių tėvams 

3. Tėvystės įgūdžių 

ugdymo grupė 

„Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

Tėvai 18 24 Psichologai pravedė 4 

tėvų grupes (4 

užsiėmimai po 6 val.) 

pagal tėvų mokymų 

programą.  

4. Ikimokyklinių įstaigų 

VGK ir pedagogų 

konsultacija ugdymo 

įstaigoje 

VGK  20 16 Tarnybos komanda (2- 

3 specialistai: 

logopedas,  spec. 

pedagogas, soc. 

pedagogas) suteikė 

konsultacinę pagalbą 4    

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų VGK nariams 

ir pedagogams 

6. Metodinės 

konsultacijos 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

25 75   Tarnybos komanda 

suteikė  14 grupinių 

konsultacijų ugdymo 

įstaigų VGK. 

Konsultavo komanda: 

spec. pedagogai, 

psichologai, logopedai 

ir soc. pedagogas 

                   Iš viso:  194 344  

  

Direktorė              Raimunda Žiulytė 


