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administracijos direktoriaus 

2022 m. gegužės 24 d.                           

įsakymu Nr. A-1979 

 

PATVIRTINTA 

Kauno pedagoginės psichologinės 

tarnybos direktoriaus 

2022 m.   kovo 31 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 

 

KAUNO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 

poreikių vaikams 

Suteiktos mobilios švietimo pagalbos specialistų 

komandos konsultacijos ugdymo įstaigoms 

sudėtingais įtraukiojo ugdymo atvejais (vnt.) 

 

60 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 
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2. Švietimo pagalbos paslaugų kokybės 

gerinimas 

Atliktų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų 

skaičius (vnt.) 

Suorganizuotų ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijoms švietimo ir mokymo renginių  skaičius (vnt.) 

Profesinės priežiūros renginių skaičius (vnt.) 

Pravestų tėvams švietimo, mokymo ir konsultavimo 

renginių dalyvių  skaičius (vnt.) 

Asmenų, gavusių  psichologinės pagalbos paslaugą tiek 

individualiai tiek  grupėse, skaičius (vnt.) 

1250 

 

 

70 

 

100 

 

1050 

 

 

1100 

 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“. 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 78,39 tūkst. Eurų, iš jų:  

darbo užmokesčiui – 58,53 tūkst. Eur.; turtui – 0,0 tūkst. Eur.  

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) – 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.  Tarnyba siekia padėti kiekvienam vaikui kuo sėkmingiau išnaudoti jo turimas 

galias ir įveikti ar kompensuoti ugdymosi sunkumus. 
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 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. 

 Tarnyboje dirba 25 švietimo pagalbos specialistai: keturiolika psichologų (1 – pirmos kategorijos, 5 – antros kategorijos, 2 – trečios 

kategorijos ir 6 –  ketvirtos kategorijos), keturi logopedai (metodininkai), šeši specialieji pedagogai (metodininkai)  ir vienas socialinis pedagogas 

(metodininkas). Veikia keturios mokinių SUP vertinimo komandos: dvi – ikimokyklinio amžiaus vaikų, dvi – mokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi 

poreikių įvertinimui. Atliekant kompleksinį psichologinį-pedagoginį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, vertinami mokinių intelektiniai 

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

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 pedagoginio ir psichologinio 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.  

 Tarnyba siekia būti atvira kaitai, orientuota į klientų poreikius, bendradarbiaujančia su kitomis pagalbos institucijomis įstaiga, 

įvairiapusiškai besirūpinančia mokinių psichologine gerove ir prisidedančia prie palankios bei saugios ugdymosi aplinkos sąlygų kiekvienoje 

Kauno miesto ugdymo įstaigoje kūrimo.  Tarnybos specialistai nuolat mokosi, įgydami naujas ir gilindami turimas kompetencijas bei ieško ir taiko 

veikloje įvairius pagalbos metodus ir formas.  

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 2022–2024 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, įtraukiojo ugdymo plėtotės ir gerų ugdymosi pasiekimų užtikrinimui bei organizacijos vystymui. Strateginis planas dera 

su Lietuvos Respublikos Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 
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pakeitimais dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įtraukiojo ugdymo  įgyvendinimo 2021-2024 m. veiksmų planu ir 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu. 

 Strateginio plano tikslas – siekti organizacijos tobulėjimo ir kokybiško Kauno miesto mokinių bei ugdymo įstaigų bendruomenių 

poreikių psichologinei ir specialiajai pedagoginei pagalbai tenkinimo. Tarnybos strategija siekiama padėti visoms Kauno ugdymo įstaigoms ir jų 

bendruomenėms sukurti saugią ir priimančią ugdymosi aplinką įvairiausių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.  

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

bendravimo ir bendradarbiavimo principų.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Tarnybos veiklos rezultatai, įgyvendinant pagrindines 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 mokiniui mokyklą: 
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1 lentelė 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius STRAP 

IS 

rodikliai 

Įgyvendi

nimas % 

2019 2020 2021   

1. Kompleksinis ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 650 609 743   

2. Kompleksinis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 627 584 585   

 Iš viso per metus: 1277 1193 1328 3290 115,44% 

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

gebėjimų įvertinimas 

51 20 40   

4. Mokinių asmenybės, polinkių, interesų bei gebėjimų įvertinimas 78 - 60   

 Iš viso per metus: 129  100   

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

švietimo pagalbos teikimo klausimais 

1402 1207 1391   

          Pagalbos gavėjų skaičius iš viso per metus: 2808 2420 2819 – – 

 

 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 
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Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Pagalbos gavėjų skaičius STRAP IS 

rodikliai 

Įgyvendinimas 

% 

2019 2020 2021   

1. Individualus mokinių ir jų tėvų psichologinis konsultavimas 833 864 886   

2. Tėvystė įgūdžių ugdymo grupė 19 18 40   

3. Ugdymo įstaigų psichologų sudėtingų atvejų aptarimo grupė (grupinė supervizija) 88 80 97   

4. Individuali ugdymo įstaigų psichologų supervizija 41 24 34   

5. Individualus psichologinis pedagogų konsultavimas 23 44 45   

6. Psichologinis konsultavimas SUP vertinimo komandoje 89 51 91   

 Iš viso per metus suteikta psichologinė pagalba: 1093 1081 1170 3590 93,15% 

 

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 

% 

2019 2020 2021   

1. Individualus ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų konsultavimas 246 290 340   

2. Ugdymo įstaigų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 19 20 40   

3. Ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos narių (komandos) konsultavimas 223 235 491   
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4. Sudėtingų ugdymo atvejų aptarimo renginiai 44 51 71   

 Iš viso per metus: 532 596 942 840 246,43% 

 

 Tarnybos specialistai parengė ir įgyvendino ugdymo įstaigų švietimo, mokymo ir konsultavimo programas, skirtas ugdymo įstaigų 

pasirengimo įtraukiajam ugdymui, ugdymosi poreikių įvairovės atpažinimui ir supratimui, švietimo pagalbos komandų kompetencijų tobulinimui. 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

• Funkcionali organizacijos struktūra, užtikrinanti skyrių 

specializaciją, sudaranti sąlygas komandiniam darbui ir 

galimybes greitai reaguoti į problemines situacijas; 

• Greitas ir efektyvus Tarnybos  reagavimas į konfliktus ir krizes 

Kauno miesto ugdymo įstaigose; 

• Aukšta Tarnybos  specialistų kvalifikacija, įsipareigojimas 

organizacijai ir klientams, nuolatinis kompetencijos 

tobulinimas ir geras organizacijos mikroklimatas; 

• Specialistų darbo laiko derinimas prie klientų poreikių; 

• Pakankamas  specialistų aprūpinimas vertinimo metodikomis ir 

priemonėmis užtikrinančiomis įvairių metodų naudojimą 

konsultavime bei vertinime; 

Silpnybės 

• Materialinių resursų (darbo vietų) stoka ribojanti plėtros ir 

lankstumo, prisitaikant prie klientų poreikių, galimybes; 

• Dėl darbo vietų stokos labai ribotos galimybės priimti į Tarnybą 

jaunus specialistus ir perduoti sukauptą patirtį, užtikrinant Tarnybos 

įgytos patirties tęstinumą; 

• Dėl didelio ir nuolat didėjančio Tarnybai skiriamų veiklos funkcijų 

skaičiaus tampa sudėtinga pasiekti aukštos veiklos kokybės visose 

srityse; 

• Dėl nepakankamo švietimo pagalbos specialistų ugdymo įstaigose 

skaičiaus neužtikrinamas Tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas ir 

švietimo pagalbos proceso tęstinumas, todėl nukenčia SUP mokinių 
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• Tarnybos specialistų  gebėjimas naudotis modernia renginių 

vedimo įranga, puikios sąlygos operatyviai keistis informacija; 

• Kiekvienais metais įgyjamos naujausios priemonės ir literatūra 

skirta vaikų konsultavimui bei pedagoginiam psichologiniam 

vertinimui; 

• Geros sąlygos  profesinės kompetencijos tobulinimui. 

• 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. 

pasiekimai ir pasitikėjimas visu švietimo pagalbos organizavimo 

procesu; 

• Dėl skirtumų aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistų 

rengimo programose (ypač psichologų) sudėtinga rasti ir įdarbinti 

atitinkančius Tarnybos pareigybių reikalavimus specialistus. 

 

 

Galimybės 

• Tobulinti tarnybos struktūrą ir valdymą, siekiant dar didesnio 

Tarnybos lankstumo ir atvirumo klientų poreikiams; 

• Gerinti tarnybos veiklos prieinamumą ir viešinimą; 

• Stiprinti tarnybos ir kitų pagalbą vaikams teikiančių institucijų  

bendradarbiavimą; 

• Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir gerinti jos kokybę, 

teikiant mobilią metodinę bei konsultacinę pagalbą ugdymo 

Grėsmės/pavojai 

• Dėl darbo vietų stokos nepavyks didinti žmogiškųjų Tarnybos 

išteklių bei pilnai realizuoti švietimo pagalbos potencialo; 

• Dėl specialistų etatų stokos nepavyks įgyvendinti didesnės apimties 

švietimo, mokymo ir metodinės paramos programų, skirtų mokinių 

tėvams, pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams ir dėl to  

Tarnyba nerealizuos savo profesinio potencialo įtraukiojo ugdymo 

Kauno miesto ugdymo įstaigose plėtojime ir visų Kauno miesto  

mokinių psichologinės gerovės stiprinime. 
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įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir švietimo pagalbos 

specialistams; 

• Tobulinti profesinę kompetenciją aukšto lygio ilgalaikėse 

programose. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – atvira kaitai, inovatyvi ir nuolat save tobulinanti visose veiklos srityse švietimo pagalbos 

profesionalų institucija, kurianti kiekvienam Kauno miesto mokiniui pačias geriausias galimybes ugdytis ir atskleisti unikalų intelektinį, emocinį 

bei socialinį asmenybės potencialą. 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

       

Padėti įvairius ugdymosi poreikius turintiems Kauno miesto mokiniams  sėkmingai ugdytis socialiai teisingoje ir  psichologiškai 

saugioje ugdymo aplinkoje, teikiant kompetentingą, atitinkančią ugdymo įstaigų bendruomenių poreikius ir įvairiapusišką informacinę, 

konsultacinę bei ekspertinę psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą. 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 

 Tarnybos veikla grindžiama humanistinės psichologijos principais ir idėjomis, jos teorija ir praktika.  
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 Visuminis (holistinis) požiūris į kiekvieną klientą  kaip į integralią asmenybę su unikalia vertybių sistema ir gebėjimu keistis bei 

atsinaujinti 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 sėkmingiau ugdytis, priimti brandesnius bei atsakingesnius sprendimus, realizuoti savo galimybes ir kurti saugią, 

bendradarbiaujančią bei palaikančią aplinką savo bendruomenėje. 

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 suprasti jo poreikius ir padėti juos tenkinti. 

Tarnyboje nuolat kuriama ir stiprinama pagarbos ir partnerystės, įsipareigojimo veiklai ir 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 ir palaikomos visų Tarnybos darbuotojų iniciatyvos organizacijos kultūros ir veiklos tobulinime. 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – švietimo pagalbos  mokiniams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomiems įtraukiuoju būdu,  prieinamumo, profesionalumo ir 

veiksmingumo didinimas. 

Uždaviniai Vykdytojai Rezultato vertinimo kriterijus 
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Priemonės 

pavadinimas 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Pavadinimas, mato 

vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.Padidinti 

tarnybos 

specialistų 

profesines galias 

įgyjant naujas 

įvairių ugdymosi 

poreikių 

įvertinimo ir 

švietimo pagalbos  

teikimo 

kompetencijas. 

1.1, Tobulinimasis 

autizmo spektro 

sutrikimų sąlygotų 

ugdymo(si) poreikių 

įvertinimo ir ugdymo 

pritaikymo mokymų  

programose. 

1.2. Skaitymo ir 

rašymo sutrikimų 

(disleksijos) 

įvertinimo 

kompetencijų 

įgijimas 

bendradarbiavimo su 

VU programose. 

1.3. Intelektinių 

gebėjimų įvertinimo 

kompetencijų 

tobulinimas. 

1.4.Tęstiniai vaikų ir 

paauglių, turinčių 

didelių elgesio ir 

emocijų sunkumų, 

psichologinio 

konsultavimo 

mokymo renginiai. 

1.5. Inovatyvių 

savireguliacijos ir 

dėmesio ugdymo 

metodų mokymai. 

Skyrių vedėjai 

 

 

 

 

 

 

Psichologai ir 

Specialieji. 

pedagogai 

 

 

 

 

 

Psichologai 

 

 

 

Psichologai ir 

socialiniai 

pedagogai 

 

 

 

 

Psichologai 

Specialieji 

Pedagogai 

Socialiniai 

100% Tarnybos švietimo 

pagalbos specialistų įgis 

naujas SUP vertinimo 

kompetencijas, giliau 

vertins mokinių 

ugdymosi poreikius ir 

rengs labiau 

individualizuotas 

rekomendacijas ugdymu 

30 000 Eur. 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Kvalifikaciją 

tobulinusių 

švietimo pagalbos 

specialistų dalis 

(proc.) 

100% 100% 100% 
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 pedagogai 

 

2.Sustiprinti 

ugdymo įstaigų 

VGK ir pedagogų 

kompetencijas 

ankstyvai 

atpažinti įvairius 

mokinių 

ugdymosi 

poreikius  ir 

suteikti tinkamą 

pedagoginę bei 

švietimo pagalbą.  

1.1. Mobilios 

tarnybos specialistų 

komandos 

konsultacijos 

ugdymo įstaigų 

VGK. 

2.2. Metodinės 

pagalbos ir 

profesinės patirties 

dalijimosi renginiai 

ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistams ir 

pedagogams. 

2.3. Sudėtingų atvejų  

aptarimo renginiai 

ugdymo įstaigų 

psichologams, 

socialiniams ir 

specialiesiems 

pedagogams. 

2.4. Išplėstiniai 

ugdymo staigų VGK 

pasitarimai, 

dalyvaujant Tarnybos 

specialistų 

komandoms. 

2.5. Tarnybos 

specialistų profesinės 

kompetencijos 

sklaidos renginiai.  

Ugdymo 

įstaigų 

konsultavimo 

skyriaus 

vedėjas 

 

Pedagoginio 

konsultavimo 

skyriaus 

vedėjas 

 

 

 

 

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vedėjas 

 

 

 

Skyrių vedėjai 

 

 

 

 

 

Skyrių vedėjai   

2024–12–31 

95% mokinių ugdymosi 

poreikiai bus įvertinami 

iki pradinio ugdymo 

programos baigimo 

 

 

80% sumažės 

konfliktinių situacijų, 

kylančių dėl 

nepakankamos švietimo 

pagalbos ar jos 

organizavimo sunkumų 

ugdymo įstaigose 

 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Konsultuotų 

ugdymo įstaigų 

pedagogų ir VGK 

narių skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės 

priežiūros 

renginiuose 

dalyvavusių 

švietimo pagalbos 

specialistų skaičius 

(vnt.) 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 
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3.Patobulinti 

pedagogų 

didelių ir labai 

didelių poreikių 

mokinių ūgties 

stebėsenos ir 

įvertinimo 

kompetencijas.  

3.1. Rekomendacijų 

didelių ir labai 

didelių poreikių 

mokinių ūgties 

stebėsenai 

parengimas. 

3.2. Mobilios 

komandos 

konsultavimo 

renginiai ugdymo 

įstaigose. 

Pedagoginio ir 

psichologinio 

konsultavimo 

skyrių vedėjai 

2024–12–31 

Sukurtos sąlygos 

įtraukiajam 

(individualizuotam) 

ugdymui, mokinių, 

turinčių didelių poreikių 

ūgties stebėsenai, 

įvertinimui ir 

pedagoginės pagalbos 

priemonių parinkimui 

pagal poreikius. 

 

 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Pedagogų 

dalyvavusių 

konsultavimo ir 

mokymo 

renginiuose 

skaičius (vnt.) 

150 200 250 

4. Įvertinti 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ir 

mokinių 

ugdymosi 

poreikius. 

4.1. Intelektinių 

gebėjimų, mokymosi 

pasiekimų atitikties 

amžiui ir ugdymo 

programos 

reikalavimams bei 

kalbos ir 

komunikacijos 

gebėjimų įvertinimas. 

4.2. Rekomendacijų 

SUP turinčių 

mokinių ugdymui 

parengimas. 

Psichologai 

Specialieji 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

Psichologai 

Specialieji 

pedagogai 

2024-12-31 

Sukurtos sąlygos 

įtraukiajam 

(individualizuotam) 

ugdymui 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Mokinių, kuriems 

Tarnyboje įvertinti 

SUP skaičius (vnt.) 

1220 1250 1300 

5.Didinti 

individualus ir 

grupėje 

psichologinio 

konsultavimo 

veiklos apimtis. 

5.1. Informaciniai 

renginiai apie 

psichologinio 

konsultavimo  

teikiamus resursus 

mokinių 

psichologinei 

gerovei.  

Psichologinio 

konsultavimo 

skyriaus 

vedėjas 

2024-12-31 

30% sumažėjusi 

mokymosi motyvacijos 

stokos ir emocijų/elgesio 

problemų raiška ugdymo 

įstaigose 

 

 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Psichologinės 

pagalbos gavėjų 

skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

 

 

1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300 
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5.2. Individualios 

psichologo 

konsultacijos 

5.3. Psichologijos 

grupės mokiniams, 

mokinių tėvams ir 

pedagogams 

 

 

 

30% daugiau tėvų 

aktyviai dalyvaus savo 

vaikų sunkumų 

sprendime 

 

 

 

Psichologijos 

grupėse 

dalyvavusių 

skaičius (vnt.) 

 

 

 

80 

 

 

 

120 

 

 

 

160 

 

2 TIKSLAS –  Tarnybos veiklos organizavimo,  išorinės ir vidinės komunikacijos tobulinimas. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

    

1.Sukurti SUP 

turinčių mokinių 

bazę, kurioje 

būtų vykdoma 

atvejo vadyba ir 

stebimi paslaugų 

teikimo pokyčiai 

1.1.Elektroninės 

duomenų tvarkymo 

sistemos įdiegimas 

 

1.2. Pagalbos 

priemonių SUP 

mokiniams teikimo 

dinamikos stebėsena. 

 

     

1.3.Rekomendacijų 

ugdymo įstaigoms dėl 

pedagoginės ir 

švietimo pagalbos 

mokiniui parengimas, 

įvertinant ūgties  

dinamiką. 

IKT 

specialistas 

 

 

Psichologai 

Specialieji 

pedagogai 

Socialiniai 

pedagogai 

 

Psichologai 

Specialieji 

pedagogai 

Socialiniai 

pedagogai 

2023 m. I ketv. 

 

 

 

2024 m. IV ketv. 

Kas pusę mokslo metų 

įvertinamas pagalbos 

poveikis ir prie pokyčių 

pritaikomi pedagoginės 

ir švietimo pagalbos 

planai. 15% aukštesni 

didelių SUP turinčių 

mokinių pasiekimai. 

3000 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Elektroninė 

duomenų bazė (vnt) 

 

 

Stebimų mokinių 

skaičius 

(vnt.) 

 

 

 

Mokinių, kuriems 

rengiamos ugdymo 

rekomendacijos 

skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

150 

2. Parengti 

informaciją 

didelių SUP 

turinčių  mokinių 

tėvams apie 

ugdymo (si) 

2.1. Rekomendacijos 

savarankiškumo ir 

savireguliacijos 

ugdymui.   

2.2.Rekomendacijos 

kalbos ir 

Psichologai 

 

 

 

Specialieji 

pedagogai 

2024 m. IV ketv. 

30% spartesnis 

teigiamas  pokytis 

elgesio, 

kalbos ir komunikacijos 

ir mokymosi 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

DU 

Rekomendacijų 

rinkiniai (vnt.) 

1  

 

 

 

1 
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pagalbos šeimoje 

galimybes, 

priemones, 

metodus ir būdus 

internetinėje 

Tarnybos 

svetainėje. 

komunikacijos 

gebėjimų ugdymui. 

2.3.Rekomendacijos 

mokymosi strategijų 

stiprinimui. 

 

 

Specialieji 

pedagogai 

 

 

motyvacijos sunkumų 

įveikoje. 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

1 

3.Pagerinti 

informacijos 

pedagogams 

sklaidą Tarnybos 

internetinėje 

svetainėje ir 

Facebook 

profilyje. 

3.1. Tarnybos 

svetainėje patalpinta 

aktuali informacija 

apie švietimo 

pagalbos poreikį ir 

galimybes Kauno 

miesto ugdymo 

įstaigose. 

3.2. svetainėje sukurta 

platforma 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams 

Ankstyvajam raidos ir 

galimų sutrikimų 

atpažinimui. 

Skyrių vedėjai 2024–12–31 

20% daugiau vaikų 

sutrikimų įvertinta 

ikimokykliniame 

amžiuje 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

kuriems Tarnyboje 

įvertinti SUP 

skaičius (vnt.) 

600 650 700 

 

 

3 TIKSLAS – Tarnybos žmogiškųjų  išteklių didinimas,  greitesnės ir veiksmingesnės švietimo pagalbos teikimas. 

Uždaviniai 

 

 

 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

        

1.Suorganizuoti 

švietimo pagalbos 

specialistų atrankas 

ir užpildyti laisvas 

darbo vietas. 

1.1.Įdarbinti 3 

socialinius 

pedagogus, 2 

specialiuosius 

Direktorius 2022 –10–01 

Pilnai sukomplektuotos 

vertinimo ir mobilios 

pagalbos ugdymo įstaigoms 

teikimo komandos 

200 000 Eur. 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Įdarbintų švietimo 

pagalbos specialistų  

skaičius (vnt.) 

8   
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pedagogus ir 3 

psichologus. 

(numatyta 

asignavimų 

plane) 

2.Įsteigti švietimo 

pagalbos specialistų 

pareigybes, 

atsižvelgiant į Kauno 

miesto savivaldybėje 

gyvenančių mokinių 

skaičių ir pagalbos 

poreikį.  

1.1.Įsteigtos 8 

psichologų ir 4 

specialiųjų 

pedagogų 

pareigybės. 

 

 

Direktorius 2023–12–31 

20% daugiau įvertintų vaikų 

ir mokinių SUP 

40% daugiau suteikta 

mobilios komandos 

konsultavimo paslaugų 

ugdymo įstaigose 

 

300 000 Eur. 

DU 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Švietimo pagalbos 

specialistų 

pareigybių skaičius 

(vnt.) 

 12  

 

 

Strateginio planavimo grupės vadovas              Raminta Radzevičiūtė-Porutienė

                   

 

PRITARTA 

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 

Tarybos  

2022 m. kovo   28 d.  

posėdžio protokolu Nr. TT–02 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS – – švietimo pagalbos  mokiniams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomiems įtraukiuoju būdu,  prieinamumo, profesionalumo ir 

veiksmingumo didinimas. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

 

1.Kvalifikaciją tobulinusių 

švietimo pagalbos 

specialistų dalis (proc.) 

100% 100% 100% 30 000 Eur. 

 

    

2.Konsultuotų ugdymo 

įstaigų pedagogų ir VGK 

narių skaičius (vnt.) 

 

900 1100 1200 DU     

3. Profesinės priežiūros 

renginiuose dalyvavusių 

švietimo pagalbos 

specialistų skaičius (vnt.) 

190 200 250 DU     

4. Pedagogų dalyvavusių 

konsultavimo ir mokymo 

renginiuose skaičius (vnt.) 

150 200 250 DU     

5. Mokinių, kuriems 

Tarnyboje įvertinti SUP 

skaičius (vnt.) 

1220 1250 1300 DU     

6. Psichologinės pagalbos 

gavėjų skaičius (vnt.) 

1100 1200 1300 DU     

Išvada apie pasiektą tiksl30%      
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3 TIKSLAS – Tarnybos žmogiškųjų  išteklių didinimas,  greitesnės ir veiksmingesnės švietimo pagalbos teikimas. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Įdarbintų švietimo 

pagalbos specialistų  

skaičius (vnt.) 

8 12  500 000 Eur.     

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

 

2 TIKSLAS –  Tarnybos veiklos organizavimo,  išorinės ir vidinės komunikacijos tobulinimas. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Elektroninės duomenų 

bazės įdiegimas (vnt.) 

 1   3000 Eur.    

2. Stebimų mokinių skaičius 

(vnt.) 

 200 300 DU     

3.Mokinių, kuriems 

rengiamos dinaminės 

ugdymo rekomendacijos 

skaičius (vnt.) 

 100 150 DU     

Išvada apie pasiektą tiksl30%      
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