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PATVIRTINTA
Panevėžio rajono pedagoginės
psichologinės tarnybos direktoriaus
2020-10- įsakymu Nr. V 2020 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS

Diena

Laikas

5, 12, 19,
26 d.

13-17 val.

3, 10, 17,
24 d.

13-17 val.

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Konsultacijos švietimo įstaigų VGK pirmininkams, specialistams, pedagogams.

PPT

R. Gutauskienė
L. Vasiliauskienė

Konsultacijos švietimo įstaigų socialiniams pedagogams, pedagogams, tėvams
(globėjams, rūpintojams).

PPT

E. Kazlauskienė

Derinama

Grupinės konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigų
pedagoginiams darbuotojams (pagal poreikį).

PPT

Specialistai

Derinama

Naujai švietimo įstaigose pradedančių dirbti švietimo pagalbos specialistų
konsultavimas (pagal poreikį).

PPT

R. Gutauskienė
L. Vasiliauskienė

Pagal
atskirą
pranešimą

30 d.

Suderintas Kompleksiniai raidos sutrikimų vertinimai pagal išankstinę registraciją (Smilgių
su įstaiga gimnazijos, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Paįstrio Juozo Zikaro
ir tėvais
gimnazijos, Vadoklių pagrindinės mokyklos, Upytės Antano Belazaro pagrindinės
mokyklos, Dembavos progimnazijos, Bernatonių mokyklos – darželio, Piniavos
mokyklos-darželio, Velžio lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ mokiniai bei vaikai,
kurių gebėjimai vertinami tėvų pageidavimu).
10 val.

Iki 24 d.

13 val.

Visą mėn.

Specialistai

Seminaras socialiniams pedagogams ir klasių vadovams „Prekybos žmonėmis
reiškinio pavojai ir aktualumas šių dienų kontekste“ (veda PPT psichologė
Liudmila Nikolajeva ir socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė bei Krekenavos
Mykolo Antanaičio gimnazijos socialinė pedagogė Justina Baltramiejūnė).

Panevėžio r. ŠC

E. Kazlauskienė
L.Nikolajeva

Pažymų dėl Brandos egzaminų , lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas.

PPT

R. Gutauskienė
L. Vasiliauskienė

Vaikų socializacijos projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“
visuomenės sveikatos rėmimo projekto ,,Žvilgsnis“ veiklų įgyvendinimas:
12 d.

PPT

bei

- respublikinis 4 - 7 klasių mokinių sveikatos ir tolerancijos renginys „DRAUGE“;

- akcijos ,,Tu man rūpi“ bei kūrybinių darbų konkurso ,,Gražiausi žodžiai rudenio
spalvomis“ parodos organizavimas;

Visą mėn.

Derinama

- protmūšis „Sveikatos ABC“, skirtas 1 - 8 klasių mokiniams (dalyvauja mokyklų
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės);

5 d.

13 val.

- seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pagalbos specialistams, klasių
vadovams ,, Pozityvaus elgesio palaikymo strategijos, dirbant su autizmo spektro
bei elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais“ (veda Kauno Prano Daunio
ugdymo centro specialistai);

E. Kazlauskienė
Pageidaujančiose
dalyvauti
mokyklose,
nuotoliniu būdu
PPT

Pageidaujančiose
dalyvauti
mokyklose
Nuotoliniu būdu

R. Gutauskienė
M.Girdenienė
E. Kazlauskienė
L.Nikolajeva
L. Vasiliauskienė

Visą mėn.

Derinama

- konkursas ,,Sveikatos akademija“, skirtas priešmokyklinio ugdymo bei 1-8 klasių
mokiniams

Visą mėn.

- socialinių įgūdžių užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės 3-4 klasių mokiniams
„Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis”(veda dalyvaujančių mokyklų švietimo
pagalbos specialistės: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos - Eglė
Polikaitienė ir Lina Girlakytė, Ramygalos gimnazijos - Vaida Masiokienė,
Naujamiesčio gimnazijos-Ingrida Švanė, Vadoklių pagrindinės mokyklos-Lina
Tumelienė ir Vaida Masiokienė).

Derinama

Ankstyvosios intervencijos programos mokymai tikslinei paauglių grupei.

4 d.
18 d.

13 val.
9 val.

Panevėžio r. tarpžinybinė grupė -supervizijos.

4 d.

9 val.

Dalyvavimas Raguvos gimnazijos Atestacijos komisijos posėdyje (socialinės
pedagogės kvalifikacinės kategorijos kėlimas).

Pageidaujančiose
dalyvauti
mokyklose
Dalyvaujančiose
mokyklose

PPT metodinis
kabinetas

E. Kazlauskienė
E. Kazlauskienė

Raguvos
gimnazija

E. Kazlauskienė

Dalyvavimas metodiniuose renginiuose
4, 11, 18,
25 d.

15 val.

ŠMSM viešoji konsultacija ,,Ugdymosi poreikių atpažinimas".

Nuotoliniu būdu

Specialistai

19, 26 d.

13 – 16
val.

NŠA mokymai „Konsultavimo ir darbo nuotoliniu būdu organizavimas ir
vedimas“.

Nuotoliniu būdu

E. Kazlauskienė

24, 25, 26,
27 d.

13 – 16
val.

NŠA mokymai „Streso ir perdegimo atpažinimas ir įveika“.

Nuotoliniu būdu

M.Girdenienė
L.Nikolajeva

*planas gali būti keičiamas

