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 Pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendindama numatytus uždavinius, pagal galimybes 

siekė išnaudoti visas priemones. Viena iš įstaigos funkcijų – vaikų (mokinių) raidos sutrikimų 

įvertinimas, specialiosios pedagoginės bei specialiosios pagalbos skyrimas, specialiųjų ugdymosi 

poreikių lygio nustatymas, ugdymo įstaigos rekomendavimas. Labai svarbus tarnybos veiklos 

aspektas - kuo ankstesnis šių paslaugų suteikimas, sąlygojantis pozityvius asmens raidos pokyčius, 

tad šį uždavinį kaip prioritetą tarnyba iškelia kiekvienų metų veiklos programoje.  

 1. Uždavinys. Laiku įvertinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas, suteikti konsultacinę, metodinę pagalbą, padėti išspręsti 

ugdymosi, kalbos ir komunikacijos, socialines problemas, surasti mokiniui optimalią ugdymo vietą 

ir formą, konsultuoti mokinius dėl profesijos pasirinkimo. 

 

 Viena iš priemonių šio uždavinio įgyvendinimui – rajono švietimo įstaigose ugdomų 

mokinių bei nelankančių ugdymo įstaigos vaikų raidos įvertinimas, nustatant pedagoginės 

psichologinės problemos esmę, pagrindinius jos bruožus ir priežastis, teikiant išvadas dėl 

problemos, rekomenduojant tinkamą įstaigą, tolesnio ugdymo programą, metodus ir būdus. 

 Per metus buvo įvertinti gebėjimai 144 ir nustatyti 138 asmenų specialieji ugdymosi 

poreikiai (nedideli – 28, vidutiniai –  80, dideli – 29, labai dideli – 1); dėl tolesnio ugdymo 

konsultuoti jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir ugdantys pedagogai. Tarp įvertintų – 36 ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio amžiaus vaikas, 102 mokiniai. Protinis atsilikimas nustatytas 7, bendrieji 

mokymosi sutrikimai – 30, sulėtėjusi raida – 17 asmenų. Atlikti 5 mokyklinės brandos įvertinimai. 

(Detalesnė informacija - 1, 2, 3 prieduose). 

 Bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir švietimo pagalbos specialistais, 

nuolat keičiantis informacija su švietimo įstaigomis, atlikti specialųjį ugdymą reglamentuojančiuose 

dokumentuose numatyti darbai: suderinti pateikti mokyklų Vaiko gerovės komisijų skirtos švietimo 

pagalbos gavėjų (235) sąrašai; suderinti pateikti mokinių, mokyklos švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai, išanalizuotas poreikis bei parengtas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymas 

23 ir brandos egzaminų pritaikymas 6 mokiniams. Mokyklų Vaiko gerovės komisijų prašymais 

patikslintas švietimo pagalbos teikimas ir specialiojo ugdymo skyrimas 53 mokiniams, specialusis 

ugdymas bei švietimo pagalba nutraukta 2 specialiųjų poreikių mokiniams padarius pažangą. Atlikti 

ir kiti darbai, numatyti tarnybos funkcijose ir apibrėžti dokumentuose, reglamentuojančiuose 

specialųjį ugdymą. 

 Kaip ir kasmet, surinkta informacija mokslo metų pabaigoje apie švietimo specialistų 

teikiamą pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, surinkti statistiniai 

duomenys apie rajono švietimo įstaigose ugdomus specialiųjų poreikių mokinius (vaikus) pagal 

tarnybos pateiktas lentelių formas. 

Priemonės- individualus psichologinių problemų turinčių mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir pedagogų konsultavimas; logopedo, specialiojo, socialinio pedagogo konsultacijos. 

 Tarnybos psichologai, logopedas, spec. pedagogas konsultavo vaikus, mokinius bei jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) įvairiais ugdymosi, kalbos raidos, psichologinių problemų sprendimo, 

profesinio pasirinkimo  klausimais.  



      Numatytas pastovus tarnybos specialistų konsultacijų laikas pedagogams, specialistams, 

mokyklų vadovams, tačiau atsižvelgiant į poreikį, specialistai konsultacijas teikė ir kitu, patogiu 

interesantams laiku tiek tarnyboje, tiek telefonu ar elektroniniu paštu. 

 

 

Klientai 

 

Klientų skaičius Konsultacijų skaičius 

 

Mokiniai (vaikai) 

 

101 

 

331 

 

Mokytojai, specialistai, administracija 

 

177 

 

362 

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

350 

 

399 

 

Profesinis konsultavimas 

 

172 

 

172 

Iš viso 800 1264 

 

 

 Vyko „Psichologo dienos“ septyniose švietimo įstaigose, jų metu suteikta 81 konsultacija 

pedagogams, tėvams (globėjams), mokiniams. Kai kuriose mokyklose tai jau yra tapę tradicija. 

Džiaugiamės, kad šių specialistų konsultacines dienas jau pradėjo užsakinėti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos, taip yra įgyvendinama nuostata teikti švietimo pagalbą kuo jaunesnio amžiaus vaikus 

auginančioms šeimoms bei konsultuoti pedagogus dėl jų ugdymo. 

 Atsižvelgiant į padidėjusį mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų ar problemų, 

skaičių, tarnyba inicijavo pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokytojų grupes, vedamas 

psichologų, planuojami tęstiniai grupių susitikimai su atvejų analizėmis ir pan., dalyvauja 19 

pedagogų.   

 Skaitytos dvi socialinio pedagogo ir psichologo paskaitos tėvams apie patyčių pasireiškimą 

ikimokykliniame amžiuje bei apie bendravimą su vaikais, netinkamo elgesio korekcijos būdus, 

galimybes padėti emociškai pažeistiems vaikams. 

 Tarnybos psichologas organizavo tėvų grupę pagal programą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ tarnyboje (dalyvavo 11 tėvų, įvyko 10 grupės susitikimų, vienas atvejų analizės 

susitikimas pasibaigus grupei). Grupės dalyviai labai palankiai vertina programą, džiaugiasi 

patobulinę tėvystės įgūdžius, tad numatoma ją organizuoti kitais metais.  

 

 Teigiamybės. Užtikrinamas tarnybos veiklos principų - raidos įvertinimo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių nustatymo kompleksiškumo bei švietimo pagalbos organizavimo 

savalaikiškumo - įgyvendinimas. 

 Siekiama grįžtamojo ryšio, pagalbos efektyvumo vertinimo, pakartotinai įvertinant vaiko 

(mokinio) gebėjimus ir specialiosios pagalbos poreikį (4 priedas). Nuolatinis ryšys su vaiko gerovės 

komisijų nariais leidžia pakankamai efektyviai organizuoti, jei reikia, pakartotiną specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių vertinimą ir specialiųjų ugdymosi poreikių patikslinimą ar nutraukti 

specialųjį ugdymą, jei mokiniai daro pažangą. Tarnybos specialusis pedagogas teikia  mokyklų 

vaiko gerovės komisijoms prašymus pateikti informaciją apie daromą pažangą; logopedas prašo 

teikti informaciją apie vaikų kalbos raidos pokyčius po teiktos švietimo specialisto pagalbos (5 

priedas). 

 Tobulintina. Išlieka aktualus tėvų įtraukimas į vaiko problemų sprendimą. Neretai 

konstatuojami ne tik raidos, elgesio sutrikimai, bet ir mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos 

veiksnių. Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas - viena iš opiausių rajono švietimo įstaigų problemų. 

Tarnybos specialistai stebi ir kitą tendenciją - specialiųjų poreikių mokinius ugdantys pedagogai 

nepakankamai skiria dėmesio jų poreikių tenkinimui, ugdymo turinio pritaikymui, būdų ir metodų 

parinkimui. Taip pat mažai domisi mokinių, kuriems buvo teikiamos psichologo konsultacijos dėl 



elgesio problemų, sėkmingo ugdymo galimybėmis, retai kreipiasi dėl rekomendacijų ugdymui.  

 Priemonė - mokinių profesinių polinkių įvertinimas ir konsultavimas. 

 Tarnyba jau eilę metų teikia paslaugą, kurios poreikis buvo ir yra akivaizdus - tai  

psichologų atliekamas profesinio tinkamumo įvertinimo testas (J. L. Holland'o savarankiško 

profesijos pasirinkimo klausimynas). Praėjusiais metais jį atliko 172 vyresniųjų klasių mokiniai, po 

testo mokiniams buvo teiktos individualios psichologų konsultacijos. 

 Priemonė – mokyklų vaiko gerovės komisijų narių konsultavimas, atsižvelgiant į specialųjį 

ugdymą reglamentuojančius dokumentus. 

 Tarnybos specialistai padėjo švietimo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą, 

konsultuodami vaiko gerovės komisijų narius, švietimo įstaigų pedagogus.  

 Kiekvienais metais rajono švietimo įstaigos turi galimybę užsisakyti bendruomenei aktualų 

renginį, kurį pravestų tarnybos specialistai. Praėjusiais metais užsakymų sulaukėme iš 11 mokyklų; 

vienas renginys perkeltas į kitus metus, kiti užsakymai įvykdyti. Didesnį dėmesį skyrėme toms 

mokykloms, kuriose nedirba psichologas ir/ar socialinis pedagogas. 

 Populiariausi išlieka užsakymai „Psichologo dienoms“ mokykloje. Tai patogi galimybė 

mokiniams, tėvams, pedagogams gauti psichologo konsultacijas vietoje, ypač tai aktualu, nes tik 

trijose mokyklose dirba psichologai. Esant poreikiui, konsultacijos perkeliamos ir tęsiamos 

tarnyboje. 

 Priemonė – vaiko gerovės komisijų narių konsultavimas. 

 Pagal poreikį konsultuoti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai ir pirmininkai prieš 

užpildant statistines lenteles, pateikiant švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus duomenis apie 

mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių bendrojo lavinimo mokyklose, atlikti reikalingi 

duomenų patikslinimai. 

 Vestos 9 tikslinės individualios konsultacijos mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams bei 

administracijai dėl dokumentų rengimo ir specialiojo ugdymo tobulinimo įstaigoje. 

 Vestos apskrito stalo diskusijos švietimo pagalbos specialistams „Specialiojo ugdymo 

organizavimas rajono švietimo įstaigose: situacijos analizė“; „Švietimo pagalbos užtikrinimas 

ugdymo įstaigose: poreikis ir galimybės“ - vaiko gerovės komisijų pirmininkams.  

 Priemonė- aktyvus dalyvavimas socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų ir mokytojo 

padėjėjų, psichologų  metodinių būrelių pasitarimuose. 

 Psichologai, specialieji pedagogai aktyviai dalyvavo rajono specialistų metodinėje veikloje, 

socialinis pedagogas rengė ir skaitė pranešimus susitikimuose. 

 Tarnybos psichologas kuravo vieną gimnazijoje dirbantį psichologo asistentą. 

 2. Uždavinys. Vykdyti įvairių krypčių prevencinę veiklą pagal valstybinius ir regioninius 

prioritetus. Stiprinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius. 

 

 Priemonė - mokyklos nelankymo, elgesio sunkumų, patyčių, žalingų įpročių prevencija.  

 Tarnybos psichologas ir socialinis pedagogas instruktavo 5 mokyklų, pasirinkusių vykdyti 

patyčių prevencijos projektą Olweus, bendruomenių komandas dėl projekto veiklų įgyvendinimo. 

 Tarnyba vykdė tris projektus: Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektus „Sveikatos akademija-3“ (projekto veiklose dalyvavo apie 1350 

mokinių) bei „Žvilgsnis“ (projekto veiklose dalyvavo daugiau kaip 300 mokinių); Panevėžio rajono 

vaikų socializacijos programos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis-3“ (projekto veiklose 

dalyvavo daugiau kaip1000 mokinių). 

 Projektų įgyvendinimui skirta 2017 eurų. Vykdytos ir kitos prevencinės akcijos ir renginiai 

rajono ugdymo įstaigų mokiniams. 

 Projektų veiklose, įvairiose akcijose dalyvavo 21 rajono švietimo įstaiga.  

 Organizuotos 5 paskaitos „Teisė kasdieniniame gyvenime“ (136 mokiniai), 6 paskaitos 

žalingų įpročių prevencijos tema (85), 5 socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai pagal programą 

„VEIK“; kūrybiniai užsiėmimai specialiųjų poreikių mokiniams (4 mokyklos). 



 Organizuota konferencija „Sveika ateitis“, vesti mokymai socialiniams pedagogams, skaityti 

pranešimai mokyklų pavaduotojams, organizuoti ir vesti 5 konkursai mokiniams prevencine 

tematika, įvairios akcijos. 

 Organizuotas susitikimas su savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. 

 Atsižvelgus į išsakytą socialinių darbuotojų poreikį psichologo pagalbai, tarnybos 

psichologas vedė 4 atvejų analizės grupes savivaldybės seniūnijų socialiniams darbuotojams (30). 

 Psichologas vedė seminarą ikimokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjams apie bendravimo su 

vaikais psichologinius ypatumus (20). Šis seminaras sulaukė įvertinimo, tad yra užsakytas ir kitiems  

metams. 

 Vestos klasės valandėlės mokiniams patyčių prevencijos tema. Vaikų globos namų 

bendruomenei vesta paskaita - diskusija apie paplitusio savęs žalojimo žaidimo prevencines 

priemones. 

 Tobulintina. Aktyviai dalyvauti projektų rengime, bendradarbiauti su švietimo ir kt. 

institucijomis, siekiant partnerystės veiklose.  

 3. Uždavinys. Sisteminti duomenis apie rajone ugdomus mokinius, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir jiems pagalbą teikiančius specialistus. Vykdyti informacijos apie tarnybos 

veiklą sklaidą.                     

 PPT kasmet renka ir kaupia duomenis apie rajono švietimo įstaigose ugdomus mokinius, 

turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, suderina mokyklų teikiamus pagalbos gavėjų sąrašus; 

atnaujinama informacija apie švietimo įstaigose dirbančius pagalbos specialistus.  

 Pagal poreikį renkama įvairaus pobūdžio informacija, susijusi su specialiojo ugdymo 

organizavimu bei mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu, nuolat siekiama grįžtamojo 

ryšio, įvertinus mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir paskyrus specialųjį ugdymą ar 

švietimo pagalbą, domėtasi apie paliekamus kartoti programą mokinius, apie specialiųjų poreikių 

mokinių daromą pažangą. 

 Parengtos anketos, siekiant atskleisti specialiojo pedagogo funkcijų realizavimo situaciją 

mokykloje bei aptarti švietimo pagalbos gavėjų sąrašų rengimo tarnybai tvarką. 

 Tarnybos specialistai rinko, apibendrino ir teikė įvairaus pobūdžio duomenis apie specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymą, švietimo pagalbos specialistus, skiriamas lėšas ir kt. reikalingą 

informaciją Valstybės kontrolei atliekant valstybinį auditą „Bendrojo ugdymo kokybės 

užtikrinimas“ rajono savivaldybėje.         

 Priemonė- publikacijos rajono spaudoje, internetiniame puslapyje, kt. apie tarnybos veiklą. 

 Internetiniame tarnybos tinklapyje įdėta 14 informacinių pranešimų, renginių aprašymų, 

prevencinio ir vaikų socializacijos projekto veiklų, prevencinių renginių, akcijų pristatymų. 

 Tarnybos mėnesio veiklos planai siunčiami kiekvienai švietimo įstaigai, kuruojančiam 

švietimo skyriaus specialistui. 

 

 4. Uždavinys. Kelti tarnybos specialistų profesinę kompetenciją.    

 Priemonė- Dalyvavimas SPPC ir kitų organizacijų rengiamuose specializuotuose 

mokymuose, dalykiniuose seminaruose specialistams.  

 Dalyvauta šalies PPT specialiųjų pedagogų, logopedų bei socialinių pedagogų atestacijos 

komisijos (SPPC) veikloje, teiktos rekomendacijos ir pasiūlymai tarnybų specialistų atestacijos 

organizavimui, praktinės veiklos vertinimui (socialinis ir specialusis pedagogai). 

 Tarnybos specialistai dalyvavo mokymuose ir seminaruose: „WISC-III interpretavimas“, 

dalyvavo patyčių prevencijos programos Olweus tęstiniuose mokymuose, renginyje „Pažink savo 

pojūčius“, tarptautiniame seminare „Kenksminga psichoterapija. Psichoterapija tarp sėkmės ir 

nesėkmės“, seminare „Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių 

paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“ ir įgijo naujų profesinių kompetencijų. 

 Tarnybos logopedas, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas gilino kompetencijas 

konferencijose, seminaruose - „Ugdymo turinio kaita: patirtis ir inovacijos ugdant specialiųjų 



poreikių vaikus“, „Sutrikusios regos mokinio pažinimas ir sėkmingas ugdymas bendrojo ugdymo 

mokykloje“, „Kūrybinėse dirbtuvėse 2017“, „Izraelio patirtis, ugdant vaikus, turinčius autizmo 

spektro sutrikimų“, „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtraukties galimybių stiprinimas“, 

„Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“, 

„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažintinių gebėjimų vertinimas ir lavinimas“, 

„Asmens duomenų apsauga. Žalingas ir neteisėtas turinys elektroninėje erdvėje“ ir kt. 

 Tarnybos direktorius yra rajono savivaldybės prevencinio darbo koordinavimo grupės narys, 

dalyvavo vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo posėdžiuose.  

         Tarnybos specialistai kėlė kvalifikaciją vidutiniškai po šešias dienas per metus. Buvo siekiama 

maksimaliai išnaudoti galimybes dalyvaujant mokymuose, finansuojamuose iš projektų lėšų, kelti 

kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, remiamuose ES, taip taupant ir ekonomiškai naudojant 

įstaigai skirtus asignavimus bei naudojant paramos lėšas. 

 Tobulintina. Aktyviai dalyvauti įvairaus pobūdžio projektuose (ŠMM, SPPC, ES), jų 

remiamose veiklose, siekiant pagilinti profesines kompetencijas. 

 

           

 PRIDEDAMA. 1, 2, 3, 4, 5 PRIEDAI (6 lapai). 

_________________________________ 
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