
    

Planinė reikšmė Faktinė reikšmė
Įvykdymo 

procentas
Komentaras

30 35 117% Dėl pandemijos apribojimų 80% konsultacijų buvo vykdomos nuotoliniu būdu

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, 

įvykdymo informacija
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

40

7

33

7

3 Visi darbuotojai išėjo savo noru (2 - į pensiją, 1- išvyko)

7 Visi darbuotojai priimti į įsteigtas papildomas pareigybes, užtikrinant mobilios pagalbos vykdymą.

32 Papildomos SUP vertinimo komandos nebuvo suformuotos dėl vertinimui pritaikytų darbo vietų stokos.

28

121

1679

7,5

278,5

16

452

731914,36

71989,16

659925,2

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 500 1069,06 214%

731914,36

733656,16

693622,66

642883,25

Patvirtinta

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. V–04

Per atskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų 

dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

100 100 100%

FINANSAI

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 87,5 109% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

82,5 83%

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

    

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas  įvairių poreikių mokiniams

Suteiktos mobilios švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultacijos ugdymo 

įstaigoms sudėtingais 

įtraukties atvejais

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

Nebuvo užimtos 7 švietimo pagalbos specialistų pareigybės dėl darbo vietų stokos

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Dėl karantino buvo įvertinta mažiau nei planuota Birštono savivaldybės mokinių ir nesuteikta mokymo paslaugų

Mokymo lėšos (Eur)

Pedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

I. Personalo valdymas:

1. Įsteigus ugdymo įstaigų konsultavimo skyrių ir priėmus 6 

švietimo pagalbos specialistus buvo padidintas informacinės ir 

konsultacinės pagalbos prieinamumas ugdymo įstaigoms;

2. Per metus buvo konkurso būdu atrinkti ir įdarbinti 6 švietimo 

pagalbos specialistai.

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

120%82,568,5Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 

(proc.)

Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius 

(vnt.)

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 5,3 25 472%

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)

Kvalifikacijos tobulinimosi valandų skaičius (vnt.)

Kvalifikacijos tobulinimosi renginių skaičius (vnt.)

Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam 

pedagogui, skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. racionaliai ir taupiai suplanuotas biudžetas, užtikrinant tik 

būtinų  prekių, paslaugų ir darbų poreikį; 

2. metiniai biudžeto asignavimai neviršyti.

I. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Įgyvendintas Tarnybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

planas, parengtas, įvertinus kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

2. Tarnybos specialistai įgijo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

sąlygų kūrimo, pozityvios pedagogikos ir specialiųjų mokymo 

priemonių pritaikymo ugdymo procese bei viešojo kalbėjimo 

kompetencijas, ir pagilino šeimų, vaikų ir paauglių konsultavimo, 

psichologinių krizių konsultavimo, patyčių bei smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos kompetencijas;

3. Tarnybos specialistai įvykdė įgytų žinių bei patirties sklaidą 

metodinių dienų ir metodinių būrelių renginių metu.
Žinių ir patirties sklaidos renginių dalyvių skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

Įstaigos metinis biudžetas (Eur)I. Gautos lėšos:

1. Įdiegta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistema;

2. Sutaupytos lėšos panaudotos Tarnybos specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui, ryšio priemonių ir stacionarių kompiuterių įsigijimui.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto (proc.)

0,5 0,004 8%

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo 

užmokesčiui (Eur)

Žinių ir patirties sklaidos renginių skaičius (vnt.)



50739,41

3052,03

7092.99

7519,67

371,3

0

334,17

334,17

Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto dalis (proc.) 0 0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam administracijos darbuotojui (proc.)

5,34 5,34 100% 9,4

743

585

1291

340

7

374

95

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms 

švietimo ir mokymo renginių skaičius (vnt.)

20 32 160% 4

8/673

20

8

7

II. Išlaidos:

1. racionaliai ir taupiai suplanuotas biudžetas, užtikrinant tik 

būtinų  prekių, paslaugų ir darbų poreikį; 

2. metiniai biudžeto asignavimai neviršyti.

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (Eur)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

(kv. m) tenkantis vienam administracijos darbuotojui 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

(kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto dalis (kv. m..)

TURTO VALDYMAS

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. 90% nekilnojamo turto buvo racionaliai naudojama pagrindinei 

veiklai vykdyti; 

2. Dėl taupaus energijos išteklių naudojimo buvo sumažinta 

įstaigos valdomo turto išlaikymo kaina.

Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)

Pagrindinėms funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos 

valdomo turto dalis (proc.)

90 90 100% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo 

išlaidos (Eur)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)

Įstaigos valdomo turto 1 kv. m. išlaikymo kaina (eurai) 11,36 8,22 138% Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)

Tikslinių švietimo ir mokymo renginių pagal programą 

„Švietimo pagalbos komandos veikla, tenkinant 

individualius mokinio poreikius“ ugdymo įstaigų 

komandoms skaičius (vnt.)

PAGRINDINĖ VEIKLA (ŠVIETIMO PAGALBA)
Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų skaičius 

(vnt.)

1200 1328 111%

Organizuotų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimų dalis nuo mokinių, kuriems paskirtas poreikių 

įvertinimas (proc.)

100 89 89% Pagalbos poreikis 20% didesnis nei Tarnyba dirbdama visu pajėgumu galėtų patenkinti

Mokinių, turinčių didelių SUP pažangos ir pagalbos 

veiksmingumo vertinimas (vnt.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas (vnt.)

I. Užtikrinta sėkminga mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, įtrauktia į bendrojo ugdymo sistemą:      

1.1. atliktas 89% mokinių, kuriems rekomendavo ugdymo įstaigos 

VKG,  kompleksinis pedagoginis-psichologinis specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimas,  ugdymo individualizavimo ir 

švietimo pagalbos rekomendavimas;

1.2. visų mokinių, kuriems nustatyti įvairūs specialieji ugdymosi 

poreikiai, tėvams ir pedagogams suteiktos konsultacijos dėl 

pedagoginės ir švietimo pagalbos galimybių;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. ugdymo įstaigų VGK suteiktos konsultacijos dėl individualaus 

ugdymo ir švietimo pagalbos  mokiniui plano parengimo, 

stebėsenos,  įgyvendinimo ir veiksmingumo įvertinimo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.4. Tarnybos SUP vertinimo komandos dalyvavo išplėstiniuose 

ugdymo įstaigų VGK posėdžiuose ir suteikė konsultacinę pagalbą 

užtikrinančią mokinio poreikius atitinkantį individualizuotą  

individualizuoto ugdymą;                                                                                                                                                 

1.5. ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams suteiktos 

konsultacijos dėl švietimo pagalbos priemonių ir metodų 

pritaikymo individualiems mokinio poreikiams;                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Tarnybos švietimo pagalbos specialistai dalyvavo mokinių, 

turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  pažangos ir 

pasiekimų vertinime, padėdami pasirinkti veiksmingiausias 

ugdymo ir švietimo pagalbos strategijas ir užtikrinti didesnį  

įtraukties sėkmingumą.

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (vnt.)

Tėvų, kurių vaikams, atliktas specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas, konsultavimas (vnt.) 

VGK narių konsultavimas dėl švietimo pagalbos 

organizavimo (vnt.) 

Dalyvavimas išplėstiniuose ugdymo įstaigų VGK 

posėdžiuose teikiant informacinę ir ekspertinę pagalbą 

(vnt.)

Individualus švietimo pagalbos specialistų konsultavimas 

dėl pagalbos priemonių ir metodų individualaus 

pritaikymo mokinio poreikiams (vnt.)

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų ir 

pedagogų konsultavimo ir metodinės pagalbos renginių 

skaičius(vnt.)

30 110 367% Informacinių-konsultacinių renginių ugdymo įstaigose dėl 

pasirengimo įtraukiajam ugdymui skaičius (vnt.)

II.Užtikrintas didesnis pagalbos veiksmingumas įvairiausių 

poreikių turintiems mokiniams, suteikta  informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms:                                                                                                                                                                         

2.1. pristatytos rekomendacjos  „Ugdymo įstaigos rengimasis 

įtraukiajam ugdymui“  ugdymo įstaigų vadovų,  švietimo 

pagalbos specialistų bei pedagogų metodinių būrelių  

pasitarimuose;                                                                                                                                                           

2.2. įgyvendinta mokymų programa pedagogams „Įtraukusis 

ugdymas – vertybinės nuostatos, ugdymo aplinkos parengimas ir 

ugdymo proceso kaita“   Kauno pedagogų kvalifikacijos centre ir 

ugdymo įstaigose;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. surengti informaciniai-konsultaciniai renginiai  ugdymo 

įstaigose pasirengimo įtraukiajam ugdymui temomis pagal 

aktualius renginį užsisakiusios įstaigos poreikius;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4. surengti 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. pravesti metodiniai konsultavimo renginiai VGK 

pirmininkams, specialiesiems pedagogams ir logopedams 

padedant įveikti kilusius ugdymo individualizavimo ir specialios 

pedagoginės pagalbos  teikimo sunkumus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.6. pravesti profesinės priežiūros renginiai visiems ugdymo 

įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams, sukuriantys 

sąlygas gilinti profesinę kompetenciją, dalintis  patirtimi ir spręsti 

sudėtingas veiklos situacijas.   

Rekomendacijų „Ugdymo įstaigos pasirengimas 

įtraukiajam ugdymui“ pristatymo renginių skaičius (vnt.)

Metodinių konsultavimo renginių VGK pirmininkams, 

specialiesiems pedagogams ir logopedams dėl ugdymo 

individualizavimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos 

veiksmingumo didinimo skaičius (vnt.) 

Mokymų programos pedagogams „Įtraukusis ugdymas – 

vertybinės nuostatos, ugdymo aplinkos parengimas ir 

ugdymo proceso kaita“ renginių/dalyvių skaičius (vnt.)



95

11

27

IV. Suteikta psichologinė pagalba įvairius augimo ir ugdymosi 

sunkumus patiriantiems mokiniams:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.1. suteiktos individualios mokinių ir jų tėvų konsultacijos 

siekiant atstatyti mokinio psichologinę darną;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

vaikų santykiams koreguoti bei įvairiems bendravimo bei ugdymo 

sunkumams įveikti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.3. pravesta ankstyvosios intervencijos grupė paaugliams,  

rizikingai eksperimentuojantiems su psichoaktyviomis 

medžiagomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.4. pravestos geros psichologinės savijautos palaikymo grupės 

švietimo pagalbos specialistams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Asmenų gavusių psichologinės pagalbos paslaugą 

individualiai ir/ar grupėse skaičius (vnt.)

800 1153 112% 965

188

12

38

11,30%

8,23%

58,05%

Įsugytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 

priemonių skaičius (vnt.)

8 8 100%

Įsigytų naujų vertinimo metodikų skaičius 2 2 100%

Tarnybos aprūpinimas naujausiomis vertinimo metodikomis ir 

nuotolinio darbo technologijomis

Psichologinės pagalbos gavėjų skaičiaus padidėjimas 

Informacinės, švietimo ir mokymo pagalbos gavėjų 

Tėvystės įgūdžių ugdymo renginių skaičius (vnt.)

geros psichologinės savijautos grupės renginių skaičius 

(vnt,)

Psichologinę pagalbą gavusių individualiai skaičius (vnt.)

III. Suteikta informacinė ir konsultacinė pagalba  mokinių tėvams:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1. sukurta švietimo programa įvairių amžiaus tarpsnių vaikų 

tėvams psichologinės vaiko gerovės ir sveikų bei ugdančių 

santykių kūrimo temomis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2. pravesti informaciniai švietimo renginiai ugdymo įstaigų 

mokinių tėvams  pasirinktomis vaikų raidos ir ugdymosi sunkumų 

įveikos temomis pagal ugdymo įstaigų paraiškas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.3. pravestos konsultacinės tėvystės įgūdžių tobulinimo 

programos įvairių amžiaus tarpsnių mokinių tėvams –  „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“(40 val.),  „STEP“(54 val.).

Suorganizuotų tėvystės įgūdžių tobulinimo ir konsultavimo 

renginių mokinių tėvams skaičius (vnt.)

50 38 76% Švietimo renginių skaičius (vnt.)

Psichologinę pagalbą gavusių grupėje skaičius (vnt.)

Ankstyvosios intervencijos grupės dalyvių skaičius

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Profesionalių  paslaugų, tenkinančių kliento poreikius, 

užtikrinimas.  

Paslaugų gavėjų skaičiaus didėjimas (proc.) 15 25,86 172% Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų padidėjimas 

(proc.)

Neįvyko planuoti 20 „Mokyklos tėvams“ užsiėmimų dėl vadovės išėjimo iš darbo

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų ir 

pedagogų konsultavimo ir metodinės pagalbos renginių 

skaičius(vnt.)

30 110 367%

II.Užtikrintas didesnis pagalbos veiksmingumas įvairiausių 

poreikių turintiems mokiniams, suteikta  informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms:                                                                                                                                                                         

2.1. pristatytos rekomendacjos  „Ugdymo įstaigos rengimasis 

įtraukiajam ugdymui“  ugdymo įstaigų vadovų,  švietimo 

pagalbos specialistų bei pedagogų metodinių būrelių  

pasitarimuose;                                                                                                                                                           

2.2. įgyvendinta mokymų programa pedagogams „Įtraukusis 

ugdymas – vertybinės nuostatos, ugdymo aplinkos parengimas ir 

ugdymo proceso kaita“   Kauno pedagogų kvalifikacijos centre ir 

ugdymo įstaigose;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. surengti informaciniai-konsultaciniai renginiai  ugdymo 

įstaigose pasirengimo įtraukiajam ugdymui temomis pagal 

aktualius renginį užsisakiusios įstaigos poreikius;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4. surengti 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. pravesti metodiniai konsultavimo renginiai VGK 

pirmininkams, specialiesiems pedagogams ir logopedams 

padedant įveikti kilusius ugdymo individualizavimo ir specialios 

pedagoginės pagalbos  teikimo sunkumus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.6. pravesti profesinės priežiūros renginiai visiems ugdymo 

įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams, sukuriantys 

sąlygas gilinti profesinę kompetenciją, dalintis  patirtimi ir spręsti 

sudėtingas veiklos situacijas.   

Profesinės priežiūros renginių skaičius (vnt.)




