
PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos                                                                    

direktoriaus                                                                                                  

2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiam

a 

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1.  Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių 

mokiniams.

Suteiktos mobilios švietimo pagalbos specialistų 

komandos konsultacijos ugdymo įstaigoms 

sudėtingais įtraukiojo ugdymo atvejais (vnt)

30
LR Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7d., 

30 str. papildymas

<...>

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai (tik 5101 lėšos)

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiam

a 
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.)

68,5 Direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius 

(žm. sk.)

33 Direktorius

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (vnt.)

0,0008 Direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 5,3 Direktorius

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS  

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

75,54 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 54,54 tūkst. eurų; turtui – 21,0 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius 

atitinkančias švietimo paslaugas“ įgyvendinimo ir uždavinio  „Formuoti efektyvų formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“

Žmogiškieji ištekliai
I. Užtikrinti informacinės ir konsultacinės pagalbos prieinamumą 

ugdymo įstaigoms:                                                                                                                                    

1.1. konkurso būdu atrinkti ir įdarbinti švietimo pagalbos 

specialistus, turinčius organizacijų ir grupių konsultavimo 

kompetencijas;                                                                                        

1.2. suformuotos penkios SUP vertinimo komandos, 

užtikrinančios kuo ankstyvesnį ir skubesnį mokinių poreikių 

įvertinimą;                                                                                          



II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1. atliktas Tarnybos darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio įvertinimas;                                                                                                                        

2.2. parengtas kvalifikacijos tobulinimo planas aktualiomis 

kryptimis;                                                                                               

2.3. organizuojami mokymai švietimo pagalbos specialistams ir 

kitiems tarnybos darbuotojams, kad būtų įgytos įtraukiajam 

ugdymui ir vidaus kontrolės politikos įgyvendinimui reikalingos 

kompetencijos;                                                                                          

2.4. organizuojami įgytos patirties sklaidos renginiai.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Direktorius                                                                     

Skyrių vadovai                                                                                         

Tarnybos taryba

FINANSAI
Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.)

0,5 Direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 500 Direktorius

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

0

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis 

nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

100 Direktorius                                                                  

Ūkvedys

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

100 Direktorius                                                                  

Ūkvedys

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 

įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 

0

Įstaigos valdomo nekilnojamo turto 1kv. m. išlaikymo 

kaina (eurai)

11,96 Direktorius

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

90 Direktorius

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įsitaigos administracijos 

darbuotojui (kv.m.)

5,34 Direktorius

I. Gautos lėšos:

1. Tobulinama finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistema.

2. Sutaupytos lėšos naudojamos Tarnybos specialistų 

aprūpinimui naujausiomis darbo priemonėmis ir 

II. Išlaidos                                                                                                                                                         

1. Efektyvaus finansinių išteklių panaudojimo užtikrinimas:                                                                                              

1.1.  racionaliai ir taupiai planuojamas prekių, paslaugų ir darbų 

poreikis, parengiant Tarnybos biudžeto projektus, pagrįstus 

skaičiavimais ir išvadomis;                                                               

1.2. esant poreikiui, nustatytais terminais ir tvarka asignavimų 

perskirstymų atlikimas;

1.3.  tinkamas finansų valdymas, neviršijant patvirtintų metinių 

asignavimų ir mokymo lėšų, skirtų darbo užmokesčiui.                                                                                                         

TURTAS
I. Nekilnojamo turto valdymas:

1.1. Užtikrintas racionalus nekilnojamo turto valdymas.

1.2. Racionaliai paskirstomas Tarnybos valdomas nekilnojamo 

turto plotas.                         

II. Tarnybos patalpų, atitinkančių darbuotojų skaičių, veiklos 

apimtį bei darbo higienos reikalavimus įgijimas:                                                                                                                              

2.1. Bendradarbiavimas su Kauno m. švietimo skyriumi 

inicijuojant Kauno miesto savivaldybės sprendimą.                                                                                                                                                      



I. Užtikrinti sėkmingą mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, įtrauktį į bendrojo ugdymo sistemą:      

1.1. visų mokinių, kuriems rekomendavo ugdymo įstaigos VKG,  

kompleksinis pedagoginis-psichologinis specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas,  ugdymo individualizavimo ir švietimo 

pagalbos rekomendavimas;

1.2. mokinių, kuriems nustatyti įvairūs specialieji ugdymosi 

poreikiai, tėvų ir pedagogų konsultavimas dėl pedagoginės ir 

švietimo pagalbos galimybių;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. ugdymo įstaigų VGK konsultavimas dėl individualaus 

ugdymo ir švietimo pagalbos  mokiniui plano parengimo, 

stebėsenos,  įgyvendinimo ir veiksmingumo įvertinimo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.4. Tarnybos SUP vertinimo komandų dalyvavimas 

išplėstiniuose ugdymo įstaigų VGK posėdžiuose, teikiant 

konsultacinę pagalbą individualizuoto ugdymo, atitinkančio 

mokinių poreikius, užtikrinime;                                                                                                                                                     

1.5. ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų konsultavimas 

dėl švietimo pagalbos priemonių ir metodų pritaikymo 

individualiems mokinio poreikiams;                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Tarnybos švietimo pagalbos specialistų dalyvavimas 

Atliktų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimų skaičius (vnt.)

1200 Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovas    

Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovas

Organizuotų, mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimų dalis  nuo mokinių, kuriems 

paskirtas poreikių įvertinimas  (proc.). 

100 Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovas

PAGRINDINĖ VEIKLA (švietimo pagalba)



II. Siekti veiksmingos pagalbos užtikrinimo įvairiausių poreikių 

turintiems mokiniams, teikiant  informacinę, metodinę ir 

konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms:                                                                                                                                                                         

2.1. rekomendacijų „Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam 

ugdymui“ pristatymas ugdymo įstaigų vadovų ir švietimo 

pagalbos specialistų bei pedagogų metodinių būrelių  

pasitarimuose;                                                                                                                                                           

2.2. mokymų programos pedagogams „Įtraukusis ugdymas – 

vertybinės nuostatos, ugdymo aplinkos parengimas ir ugdymo 

proceso kaita“ (40 val.)  įgyvendinimas Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. informaciniai-konsultaciniai renginiai  ugdymo įstaigose 

pasirengimo įtraukiajam ugdymui temomis pagal aktualius 

įstaigos poreikius;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4. informaciniai-konsultaciniai renginiai ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistams  „Švietimo pagalbos komandos 

veikla, tenkinant individualius mokinio poreikius: nuo pažinimo 

bei įvertinimo iki sėkmingos įtraukties užtikrinimo“;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.5. tiksliniai mokymai ugdymo įstaigų komandoms pagal 

aktualius įstaigos poreikius: koordinuotos pagalbos 

organizavimo, pagalbos priemonių ir metodų pasirinkimo, 

bendradarbiavimo su mokinio mokytojais ir tėvais, pagalbos 

veiksmingumo įvertinimo, konfliktinių situacijų valdymo 

kompetencijų tobulinimui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.6. metodiniai konsultavimo renginiai VGK pirmininkams, 

specialiesiems pedagogams ir logopedams padedant įveikti 

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijoms švietimo ir mokymo renginių  

skaičius (vnt.)

20 Pedagoginio, psichologinio  ir ugdymo įstaigų                                              

konsultavimo skyrių vadovai

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijos ir pedagogų konsultavimo ir metodinės  

pagalbos renginių skaičius (vnt.)  

30 Pedagoginio ir ugdymo įstaigų                                              

konsultavimo skyrių vadovai



III. Teikti Informacinę ir konsultacinę pagalbą  mokinių tėvams:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1. švietimo programa įvairių amžiaus tarpsnių vaikų tėvams 

psichologinės vaiko gerovės ir sveikų bei ugdančių santykių 

kūrimo temomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2. informaciniai švietimo renginiai ugdymo įstaigų mokinių 

tėvams  pasirinktomis vaikų raidos ir ugdymosi sunkumų įveikos 

temomis pagal ugdymo įstaigų paraiškas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.3. konsultacinės tėvystės įgūdžių tobulinimo programos įvairių 

amžiaus tarpsnių mokinių tėvams –  „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“(40 val.),  „STEP“(20 val.),  „Be pliaukštelėjimų: kaip 

Suorganizuotų tėvystės įgūdžių tobulinimo ir 

konsultavimo renginių mokinių tėvams skaičius 

(vnt.)

50 Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovas

IV. Teikti psichologinę pagalbą įvairius augimo ir ugdymosi 

sunkumus patiriantiems mokiniams:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.1. individualios mokinių ir jų tėvų konsultacijos siekiant 

atstatyti mokinio psichologinę darną;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.2. grupinės mokinių ir tėvų  konsultacijos, skirtos tėvų-vaikų 

santykiams koreguoti bei įvairiems bendravimo bei ugdymo 

sunkumams įveikti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.3. savigarbos stiprinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo  grupės 

paaugliams;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.4. ankstyvosios intervencijos grupės paaugliams,  rizikingai 

eksperimentuojantiems su psichoaktyviomis medžiagomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Asmenų, gavusių  psichologinės pagalbos 

paslaugą tiek individualiai tiek  grupėse, skaičius 

(vnt.)

800 Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Profesionalių  paslaugų, tenkinančių kliento poreikius, Paslaugų gavėjų skaičiaus didėjimas (proc.) 15 Direktorius

II. Tarnybos aprūpinimas naujausiomis vertinimo metodikomis ir 

nuotolinio darbo technologijomis.

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 

priemonių skaičius (vnt.)

8 Administratorius

Įsigytų naujų vertinimo metodikų skaičius (vnt) 2 Direktorius

PRITARTA

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos
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