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KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – tai visiems Kauno miesto mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir ugdymo įstaigoms prieinamos 

specializuotos bei  profesionalios švietimo pagalbos įstaiga, skirta ypatingų mokinių ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl raidos ypatumų r 

psichologinės būsenos, įvertinimui ir tenkinimui.  

 Pagalba teikiama individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo, pedagoginio konsultavimo,  specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

įvertinimo, specialaus ugdymo ir švietimo pagalbos rekomendavimo, ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų konsultavimo, 

mokymo ir ugdymo įstaigų  bendruomenių  psichologinio bei pedagoginio švietimo formomis. 

 Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba devyniolika  aukštos kvalifikacijos ir didelės profesinės patirties specialistų: devyni 

psichologai (2 – pirmos kategorijos, 5 – antros kategorijos, 1 – trečios kategorijos ir 1 –  ketvirtos kategorijos),  trys logopedai (metodininkai),  penki 

specialieji pedagogai ( metodininkai ) ir vienas socialinis pedagogas ( metodininkas). Veikia trys mokinių SUP vertinimo komandos: viena – 



ikimokyklinio amžiaus vaikų, dvi – mokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikių įvertinimui. įvertinami mokinių intelektiniai gebėjimai (WISC-III 

LT, WAIS-III LT, WASI metodikomis), vaikų pažinimo gebėjimai (DISC metodika), ugdymosi pasiekimų atitiktis amžiui bei klasei, mokymosi 

motyvacija, imlumas pagalbai, pedagoginės pagalbos poreikis ir kalbos komunikacijos gebėjimai bei sveikatos ir socialiniai veiksniai, sąlygojantys 

ugdymosi sunkumus. Vertinime naudojamasi ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pateikta informacija, taip pat jame aktyviai dalyvauja vaikų ir 

mokinių tėvai, teikdami informaciją bei susipažindami su įvertinimo rezultatais ir  specialistų išvadomis-rekomendacijomis. Tarnybos specialistai 

teikia konsultavimo pagalbą Kauno miesto mokiniams, jų tėvams bei pedagogams, vykdo ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų profesinę 

priežiūrą, teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms, dirba Kauno miesto savivaldybės komisijose, padeda 

spręsti organizacinius konfliktus ir įveikti krizes.  

 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba siekia būti atvira kaitai, orientuota į klientų poreikius, bendradarbiaujančia su kitomis pagalbos 

institucijomis įstaiga, įvairiapusiškai besirūpinančia mokinių psichologine gerove ir ženkliai prie jos kūrimo prisidedančia.  Tarnybos specialistai 

nuolat mokosi, įgydami naujas ir gilindami turimas kompetencijas bei ieško ir taiko veikloje įvairius pagalbos metodus ir formas. 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 2019–2021 metų strateginis planas parengtas siekiant sutelkti visų tarnybos darbuotojų 

pastangas įgyvendinti veiklos pokyčiams, būtiniems teikiamų paslaugų kokybės ir veiksmingumo gerinimui, geros Kauno miesto mokinių 

psichologinės savijautos ir ugdymosi pažangos užtikrinimui bei organizacijos vystymuisi. Strateginis planas dera su Valstybine švietimo 2013-2022 

metų strategija, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 

2022 metų. 

 Strateginio plano tikslas – užtikrinti nuoseklų organizacijos tobulėjimą ir kaitą, atliepiančius Kauno miesto mokinių ir ugdymo įstaigų 

bendruomenių poreikius psichologinei ir specialiajai pedagoginei pagalbai. Tarnybos strategija siekiama pažangos tenkinat mokinių specialiuosius 

ugdymo poreikius, prisidedant geros ir saugios ugdymo aplinkos kūrime, užtikrinant sėkmingą ypatingų poreikių turinčių mokinių ugdymą(si). 

 Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) strateginis planas buvo rengiamas, laikantis viešumo, partnerystės, 

bendravimo ir bendradarbiavimo principų.  

 

 



 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 

  

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 STRAP 

IS 

rodikliai 

Įgyvendi

nimas % 

2016 2017 2018   

1. Kompleksinis ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 640     668 611   

2. Kompleksinis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 564 541 706   

3. Brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas ir pažinimo 

gebėjimų įvertinimas 

144 164 166   

4. Mokinių asmenybės, polinkių, interesų bei gebėjimų įvertinimas 152 171 -   

 Iš viso per metus: 1500 1544 1483 1100 135% 

5. Mokinių tėvų informavimas/konsultavimas specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo ir 

švietimo pagalbos teikimo klausimais 

1386 1455 1480   

          Iš viso per metus: 1386 1455 1480 – – 

 

 2016-2018 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: 

2 lentelė 

Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius STRAP IS 

rodikliai 

Įgyvendinimas 

% 

2016 2017 2018   

1. Individualus mokinių ir jų tėvų psichologinis konsultavimas 665 545 576   

2. Tėvystė įgūdžių ugdymo grupė 17 14 19   

3. Ugdymo įstaigų psichologų sudėtingų atvejų aptarimo grupė (grupinė supervizija) 57 65 86   

4. Individuali ugdymo įstaigų psichologų supervizija 16 43 38   

5. Individualus psichologinis pedagogų konsultavimas 21 27 28   

6. Psichologinis konsultavimas komandoje 98 105 101   

 Iš viso per metus suteikta psichologinė pagalba: 874 799 848 1000 85% 

7. Individualus mokinių ir jų tėvų pedagoginis konsultavimas 101 103 105   

 

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 STRAP IS 

rodikliai 

Įgyvendinimas 

% 

2016 2017 2018   

1. Individualus ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų konsultavimas 65 186 99   



2. Ugdymo įstaigų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė   20   

3. Ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos narių (komandos) konsultavimas 289 218 236   

4. Sudėtingų ugdymo atvejų aptarimo renginiai 31 21 26   

 Iš viso per metus: 385 425 381 300 127% 

 

 Įgyvendinant 2016 – 2018 metų strateginį planą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokiniams turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, 

kryptingai vykdant Tarnybos specialistų kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje ir įgyvendinant ugdymo įstaigų bendruomenių konsultavimo bei 

švietimo renginius, didinančius ugdymo įstaigų galimybes sėkmingiau juos ugdyti. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

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. Įstaiga valdo pastato dalį, bendras plotas 371,3 kv. m.. 2012-

2014 m. patalpos renovuotos ES lėšomis. 

Tarnyboje visos darbo vietos yra kompiuterizuotos ir visos yra sujungtos į vieną tinklą, įdiegtas interneto ryšys. Tarnyba turi kopijavimo 

aparatą, reikalingą įrangą skaityti paskaitas ir vesti seminarus. Specialistai yra aprūpinti metodikomis ir kitomis priemonėmis reikalingomis darbo 

procese. 

Šiuo metu tarnybos patalpose įrengti trylika kabinetų ir grupinių užsiėmimų salė. Devyniolikai specialistų tenka aštuoni kabinetai, iš 

kurių tik septyni yra pritaikyti pedagoginei psichologinei veiklai. Šios darbo sąlygos neužtikrina efektyvios specialistų veiklos ir klientų poreikių 

tenkinimo.  

Kad tarnyba galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas būtina įrengti dar 11 kabinetų švietimo pagalbos specialistams ir 4 kabinetus 

aptarnaujančiam personalui.  Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos esamose patalpose įstaigos veikla yra problemiška ir nepakankamai efektyvi 



dėl netinkamų darbo sąlygų. Kad tarnybos teikiamų paslaugų kokybė atitiktų keliamus reikalavimus pedagoginei psichologinei pagalbai būtina 

pagerinti sąlygas klientams ir darbuotojams. 

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Funkcionali organizacijos struktūra, užtikrinanti specializaciją 

ir sudaranti sąlygas komandiniam darbui; 

 Greitas ir efektyvus Tarnybos  reagavimas į problemas miesto 

švietimo įstaigose; 

 Tarnyboje dirba kvalifikuoti, kompetentingi bei darbo patirtį 

turintys specialistai, galintys suteikti įvairiapusę kokybišką  

pagalbą; 

 Geras specialistų aprūpinimas vertinimo metodikomis ir 

priemonėmis užtikrinančiomis įvairių metodų naudojimą 

konsultavime; 

 Visi Tarnybos specialistai gali ir geba naudotis modernia 

renginių vedimo įranga, sudarytos sąlygos operatyviai keistis 

informacija tinkle; 

 Kiekvienais metais įgyjamos naujausios priemonės ir literatūra 

skirta vaikų konsultavimui bei pedagoginiam psichologiniam 

Silpnybės 

 Materialinių resursų (darbo vietų) stoka riboja plėtros ir lankstumo, 

prisitaikant prie klientų poreikių galimybes; 

 Dėl darbo vietų ir specialistų etatų stokos nepanaudojamos 

Tarnybos galimybės teikti ilgalaikę sutrikimus koreguojančią 

pagalbą; 

 Nėra galimybės priimti į Tarnybą jaunus specialistus ir perduoti 

sukauptą patirtį, užtikrinant Tarnybos pagalbos kokybės tęstinumą; 

 Dėl didelio Tarnybos specialistų krūvio, vykdant įvertinimo ir 

konsultavimo funkcijas, stokojama laiko dirbti organizacijos 

tobulinime, kokybiško viešinimo veikloje ir vykdyti kitus 

papildomus bet svarbius darbus bei aktyviau dalyvauti Tarnybos 

valdyme; 

 Dėl nepakankamo švietimo pagalbos specialistų ugdymo įstaigose 

skaičiaus neužtikrinamas Tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas ir 

švietimo pagalbos proceso tęstinumas, todėl nukenčia SUP mokinių 

pasiekimai. 



vertinimui; 

 Visiems specialistams sudaromos sąlygos tobulinti savo 

profesinę kompetenciją; 

 Veiksminga partnerystė su miesto ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijomis ir švietimo pagalbos specialistais bei 

Švietimo skyriaus specialistais; 

 Gilus ugdymo įstaigų pagalbos poreikių žinojimas, dirbant 

drauge su  mokyklų VGK, sudėtingų atvejų aptarimuose;  

 Bendradarbiavimas su kitų savivaldybių pedagoginėmis 

psichologinėmis tarnybomis sprendžiant veiklos problemas 

 

 

Galimybės 

 Tobulinti tarnybos valdymą; 

 Gerinti tarnybos veiklos viešinimą; 

 Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 

 Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir gerinti jos kokybę, 

teikiant veiksmingesnę metodinę paramą ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijoms ir švietimo pagalbos specialistams; 

 Tobulinti profesinę kompetenciją aukšto lygio ilgalaikėse 

programose. 

Grėsmės/pavojai 

 Dėl finansavimo stokos nepavyks didinti materialinių ir žmogiškųjų 

Tarnybos išteklių bei pilnai realizuoti pagalbos potencialo, ribojant 

paslaugų įvairovę; 

 Dėl specialistų etatų stokos nepavyks įgyvendinti didesnės apimties 

švietimo, mokymo ir metodinės paramos programų, skirtų mokinių 

tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams ir dėl to 

stipriai nukentės Tarnybos vaidmuo Kauno miesto mokinių 

psichologinės gerovės užtikrinime. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 



 

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – profesionali, inovatyvi ir aktyvi institucija, kurianti kiekvienam Kauno miesto mokiniui pačias 

geriausias galimybes ugdytis, realizuojant savo intelektinį, emocinį ir socialinį potencialą. 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Padėti Kauno miesto mokiniams sėkmingiau augti ir ugdytis psichologiškai sveikoje ir saugioje aplinkoje teikiant  aukštos kokybės, 

atitinkančią ugdymo bendruomenių poreikius, įvairiapusišką psichologinę bei specialiąją pedagoginę pagalbą.  

 

VII SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Tarnybos veikla grindžiama humanistinės psichologijos principais ir idėjomis, jos teorija ir praktika. 

Visuminis (holistinis) požiūris į vaiką kaip į integralią asmenybę, vertybių sistemą bei atvirumas kaitai ir atsinaujinimui sudaro prielaidas 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą grįsti tolerancija, kiekvieno žmogaus galių ir įgimtos teisės pilnavertiškai įsilieti į bendruomenę 

suvokimu.  

Pagrindinis tarnyboje teikiamos pagalbos tikslas – padėti besikreipiantiems asmenims ar ugdymo įstaigoms tapti labiau savarankiškais, įgalinti 

juos priimti brandesnius bei atsakingesnius sprendimus, realizuoti savo galimybes ir kurti saugią, bendradarbiaujančią bei palaikančią aplinką šeimoje, 

klasėje ir mokykloje. 

Santykiai tarp Tarnybos darbuotojų ir su tarnybos klientais grindžiami besąlygiška pagarba ir kiekvieno asmens vertingumo pripažinimu. 

Kiekvienas tarnybos klientas (asmuo, kolektyvas, bendruomenė) yra laukiamas, siekiama jį suprasti ir padėti. 



Tarnyboje nuolat kuriama ir stiprinama partnerystės ir bendradarbiavimo atmosfera, bendrų sprendimų priėmimo bei atsakingo jų    

įgyvendinimo kultūra. 

Skatinamas ir vertinamas kiekvieno Tarnybos darbuotojo profesinis tobulėjimas: mokymasis iš labiau patyrusių profesionalų, kolegų bei 

patirties. 

Skatinamos visų Tarnybos darbuotojų iniciatyvos organizacijos kultūros ir veiklos tobulinime. 

 

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 2018 

m. 

Lėšų poreikis 2019 

m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 metams 

Savivaldybės biudžeto lėšos      

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

     

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

58700 101000 72000 330000 63000 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa (spec. 

lėšos) 

300      500 500 1000 1000 

Investicijų programa (biudžetas)      

Programa (3)      

Valstybės biudžeto lėšos       



Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

     

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 
437300 439300 439300 505312 505312 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimo programa 

     

Investicijų programa (VIP lėšos)      

Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 
     

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų 

šaltinio pavadinimą) 
     

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 

2 proc.) grąžinimas Įstaigai, 

turinčiai  paramos gavėjo statusą 

 

2000 

 

400 

 

400 

 

400 

 

400 

Parama       

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

IŠ VISO:      

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

300 500 500 1000 1000 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

     

 



IX SKYRIUS 

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I.  Tikslas – užtikrinti kokybiškos švietimo pagalbos prieinamumą kiekvienam Kauno miesto mokiniui ir ugdymo įstaigai. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 

     Pavadinimas, mato 

vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1.Pagerinti pirminio 

mokinių SUP 

įvertinimo ir švietimo 

pagalbos planavimo 

bei teikimo ugdymo 

įstaigose kokybę 

1.Ugdymo įstaigų 

VGK mokymo 

programa. 

 

2.Ugdymo įstaigų 

VGK ir pedagogų 

konsultavimas 

švietimo pagalbos 

priemonių 

planavime ir 

įgyvendinime. 

 

3. Ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistų 

patyriminio 

mokymo ir 

konsultavimo 

programa. 

Specialistų 

komanda 

 

 

Specialistų 

komandos 

 

 

 

 

 

 

Specialistų 

komandos 

 

 

 

 

 

10%–20% išaugęs 

SUP įvertinimas 

 

 

100% ugdymo 

įstaigų švietimo 

pagalbos planai ir 

priemonės atitiks 

mokinių poreikius 

 

 

 

50% ugdymo 

įstaigų  vyks 

patyčių 

prevencijos, 

socialinių įgūdžių 

ugdymo ir 

psichologinės 

 Seminarai  

 

 

 

VGK konsultacijos, 

atvejų aptarimai ir  

išplėstiniai posėdžiai 

su Tarnybos 

specialistais 

(renginių skaičius) 

 

 

Seminarai, „gyvo 

darbo“ supervizijos, 

grupinės 

supervizijos, atvejų 

aptarimo renginiai 

(dalyvių skaičius) 

 

6 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

10 

6 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 

6 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 



 

 

 

 

4.Rekomendacijos 

SUP mokinių 

ugdymo aplinkos, 

proceso ir 

pasiekimų 

vertinimo 

pritaikymui. 

 

 

 

 

Specialistų 

komanda 

savijautos 

gerinimo grupinio 

konsultavimo 

renginiai. 

VGK komisijos 

teiks veiksmingas 

rekomendacijas 

pedagogams 

(raštu) 

 

 

 

 

Rekomendacijų 

rinkinys 

 

2. Tobulinti Tarnybos 

ir ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistų įtraukiojo 

SUP mokinių ugdymo 

kompetencijas.  

1.Poreikio 

įvertinimas 

 

 

 

 

 

 

2. Kompetencijų 

ugdymo programa 

Specialistų 

komanda 

 

 

 

 

 

 

Specialistų 

komanda ir 

KPKC 

100% ir 60% 

ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistų 

dalyvaus plano 

rengime ir 

įgyvendinime 

 

50% sumažės 

mokinio 

nepriėmimo, 

perkėlimo į kitas 

ugdymo įstaigas 

atvejų 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 EUR 

(savivaldybės 

biudžeto) 

Kompetencijų 

tobulinimo planas 

 

 

 

 

 

 

Seminarai ir patirties 

sklaidos  

konferencijos 

(renginių skaičius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3.Įsteigti Tarnyboje 

atitinkantį Valstybės 

nustatytus normatyvus 

specialistų etatų 

skaičių. 

1. 8 psichologų 

etatai  (2–2019m., 

6 – 2020 m.) 

 

 

 

 

Savivaldyb

ės taryba 

 

 

 

 

 

50% didesnė 

veiklos apimtis ir 

visų funkcijų 

vykdymas 

25% daugiau 

patenkintas 

švietimo pagalbos 

130176 EUR/per 

metus 

(Valstybės ir 

savivaldybės 

biudžeto) 

 

 

16 psichologų etatų 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6  



2. 1 socialinio 

pedagogo etatas 

 

 

3. 1spec. 

pedagogo etatas 

Savivaldyb

ės taryba 

 

 

Savivaldyb

ės taryba 

poreikis ugdymo 

įstaigose 

16272 EUR/per 

metus 

(Valstybės 

biudžeto) 

16272 EUR/per 

metus 

(Valstybės 

biudžeto) 

2 socialinių 

pedagogų etatai 

 

 

4 spec, pedagogų ir 4 

logopedų etatai 

 

1 

 

 

1 

 

 

II. Tikslas – tobulinti ir plėtoti Tarnybos partnerystę su kitomis paslaugas mokiniams ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigoms teikiančiomis 

institucijomis, orientuojantis į ugdymo aplinkos kaitos poreikius. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytoj

ai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 

     Pavadinimas, mato 

vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Plėtoti 

bendradarbiavimo 

ryšius su kitų Lietuvos 

savivaldybių 

tarnybomis, dalintis 

patirtimi, bendrai 

spręsti kylančias 

veiklos problemas. 

Regioninių 

grupių 

susitikimai ir 

bendri problemų 

sprendimo bei 

patirties sklaidos 

renginiai 

Skyrių 

vadovai 

Komandinio darbo ir 

organizacijos 

vystymo 

kompetencijų 

įgijimas ir Tarnybos 

veiklos plėtojimas 

1000 EUR/per 

metus 

(2% paramos lėšos) 

Renginių skaičius 2 2 2 

2. Efektyvinti 

bendradarbiavimą su 

miesto VTAT, 

Socialinių paslaugų 

centru, sveikatos 

Atvejų aptarimo 

renginiai 

 

Bendri mokinių 

sveikatinimo 

Skyrių 

vadovai 

Spartesnis vaiko 

gerovės klausimų 

sprendimas ir 

įvairiapusiškesnė bei 

planingesnė 

 Įgyvendintų 

kompleksinių 

pagalbos priemonių 

skaičius 

Įgyvendintų 

5 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

1 



priežiūros įstaigomis, 

savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos 

nariais, Visuomenės 

sveikatos biuru, 

projektai ir 

programos 

 

 

kompleksinė 

pagalba. 

 

programų skaičius 

3. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

NVO, kurios gali 

padėti ugdant vaikų ir 

paauglių psichinį 

atsparumą ir 

užtikrinant prasmingą 

užimtumą.  

Kompleksinės 

pagalbos 

priemonių 

planavimas ir 

įgyvendinimas 

Skyrių 

vadovai 

30% padaugės 

sėkmingos 

minimalios 

priežiūros atvejų 

 Sėkmingai 

įgyvendintos 

minimalios 

priežiūros atvejų 

skaičius 

4 10 10 

 

III. Tikslas – sukurti būtinas materialines sąlygas Tarnybos veiklai, užtikrinant visų jai pavestų funkcijų kokybišką ir profesionalų 

vykdymą. 

 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytoj

ai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti kriterijai) 

     Pavadinimas, mato 

vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Įrengti švietimo 

pagalbos specialistams  

ir personalui reikiamą 

skaičių  kabinetų. 

1. Patalpų 

skyrimas. 

2. Remontas. 

3. Baldų 

pirkimas. 

Savivaldy

bės taryba 

50% daugiau 

švietimo pagalbos 

specialistų 

konsultacijų mokinių 

tėvams ir 

pedagogams 

300 000 EUR 

(savivaldybės 

biudžeto) 

Įrengta 32 specialistų 

ir personalo 

kabinetai, 

2 grupinio darbo 

kabinetai, klientų 

priimamasis, 

higienos ir 

specializuotos 

 1  



patalpos.  

X SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas - užtikrinti kokybiškos švietimo pagalbos prieinamumą kiekvienam Kauno miesto mokiniui ir ugdymo įstaigai. 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys: 

Pagerinti 

pirminio 

mokinių SUP 

įvertinimo ir 

švietimo 

pagalbos 

planavimo bei 

teikimo 

ugdymo 

įstaigose 

kokybę 

Seminarai   

VGK konsultacijos, 

atvejų aptarimai ir  

išplėstiniai posėdžiai 

su Tarnybos 

specialistais 

(renginių skaičius). 

Seminarai, „gyvo 

darbo“ supervizijos, 

grupinės 

supervizijos, atvejų 

aptarimo renginiai 

(dalyvių skaičius). 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijų 

rinkinys. 

Seminarai  

VGK 

konsultacijos, 

atvejų aptarimai 

ir  išplėstiniai 

posėdžiai su 

Tarnybos 

specialistais 

(renginių 

skaičius). 

Seminarai, 

„gyvo darbo“ 

supervizijos, 

grupinės 

supervizijos, 

atvejų aptarimo 

renginiai 

(dalyvių 

skaičius). 

Rekomendacijų 

rinkinys. 

Seminarai  

VGK 

konsultacijos, 

atvejų aptarimai ir  

išplėstiniai 

posėdžiai su 

Tarnybos 

specialistais 

(renginių 

skaičius). 

Seminarai, „gyvo 

darbo“ 

supervizijos, 

grupinės 

supervizijos, 

atvejų aptarimo 

renginiai 

(dalyvių skaičius). 

 

Rekomendacijų 

rinkinys. 

     

2 uždavinys: 

Tobulinti 

Kompetencijų 

tobulinimo planas. 

Kompetencijų 

tobulinimo 

Kompetencijų 

tobulinimo 

 10000 EUR 

 

   



Tarnybos ir 

ugdymo 

įstaigų 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

įtraukiojo 

SUP mokinių 

ugdymo 

kompetencijas 

Seminarai ir patirties 

sklaidos  

konferencijos 

(renginių skaičius). 

planas. 

Seminarai ir 

patirties sklaidos  

konferencijos 

(renginių 

skaičius). 

planas. 

Seminarai ir 

patirties sklaidos  

konferencijos 

(renginių 

skaičius). 

3 uždavinys: 

Įsteigti 

Tarnyboje 

atitinkantį 

Valstybės 

nustatytus 

normatyvus 

specialistų 

etatų skaičių. 

2 psichologų etatų 

 

 

 

 

6 psichologų 

etatų. 

1 socialinio 

pedagogo etatas. 

1 specialiojo 

pedagogo etatas. 

 65088 EUR 

 

16272 EUR 

 

16272 EUR 

 

65088 EUR    

Išvada apie pasiektą tikslą Tikslo koreguoti nereikia, numatomos įgyvendinti priemonės dera su tikslu. 

2 tikslas - tobulinti ir plėtoti Tarnybos partnerystę su kitomis paslaugas mokiniams ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigoms teikiančiomis institucijomis, 

orientuojantis į ugdymo aplinkos kaitos poreikius. 

 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys: 

Plėtoti 

bendradarbiavimo 

ryšius su kitų 

Lietuvos 

Regioninių grupių 

susitikimai ir 

bendri problemų 

sprendimo bei 

patirties sklaidos 

Regioninių 

grupių 

susitikimai ir 

bendri problemų 

sprendimo bei 

Regioninių 

grupių 

susitikimai ir 

bendri problemų 

sprendimo bei 

   1000 EUR 

 

 



savivaldybių 

tarnybomis, 

dalintis patirtimi, 

bendrai spręsti 

kylančias veiklos 

problemas. 

renginiai. patirties 

sklaidos 

renginiai. 

patirties sklaidos 

renginiai. 

2 uždavinys:  

Efektyvinti 

bendradarbiavimą 

su miesto VTAT, 

Socialinių paslaugų 

centru, sveikatos 

priežiūros 

įstaigomis, 

savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos 

nariais, 

Visuomenės 

sveikatos biuru. 

Atvejų aptarimo 

renginiai. 

Bendri mokinių 

sveikatinimo 

projektai ir 

programos. 

 

 

Atvejų aptarimo 

renginiai. 

Bendri mokinių 

sveikatinimo 

projektai ir 

programos. 

 

 

Atvejų aptarimo 

renginiai. 

Bendri mokinių 

sveikatinimo 

projektai ir 

programos. 

 

 

     

3 uždavinys: 

Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su NVO, kurios 

gali padėti ugdant 

vaikų ir paauglių 

psichinį atsparumą 

ir užtikrinant 

prasmingą 

užimtumą. 

Kompleksinės 

pagalbos priemonių 

planavimas ir 

įgyvendinimas. 

Kompleksinės 

pagalbos 

priemonių 

planavimas ir 

įgyvendinimas. 

Kompleksinės 

pagalbos 

priemonių 

planavimas ir 

įgyvendinimas. 

     

Išvada apie pasiektą tikslą Tikslo koreguoti nereikia, numatomos įgyvendinti priemonės dera su tikslu. 

3 tikslas - Tikslas – sukurti būtinas materialines sąlygas Tarnybos veiklai, užtikrinant visų jai pavestų funkcijų kokybišką ir profesionalų vykdymą. 



 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

 

 
2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys 

Įrengti 

švietimo 

pagalbos 

specialistams  

ir personalui 

reikiamą 

skaičių  

kabinetų. 

Skirtos patalpos  

Įrengta 32 

specialistų ir 

personalo 

kabinetai, 

2 grupinio darbo 

kabinetai, 

klientų 

priimamasis, 

higienos ir 

specializuotos 

patalpos. 

  300000 EUR    

Išvada apie pasiektą tikslą Tikslo koreguoti nereikia, numatomos įgyvendinti priemonės dera su tikslu. 

 

 

Strateginio planavimo grupės vadovas                                               Raminta Radzevičiūtė-Porutienė    

                                                 

PRITARTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

tarybos 2018 m. gruodžio 10 d. 

posėdžio protokolu Nr. TT-3 

 

 


