
ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2019 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS  

Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Įsteigta 1997-01-01, veiklą pradėjo 1997-02-03. 

Buveinė Pulko g. 1, LT-62135 Alytus 

El. paštas  ampt@ppt.alytus.lm.lt 

Telefono Nr. (8 315) 75 507 

Įstaigos kodas 195320656 

 

Tarnybos internetinis puslapis https://www.ppt.alytus.lm.lt/ 

 

Tarnybos darbuotojai 

 Darbuotojai 2019-01-01 2019-12-31 

1. Bendras darbuotojų skaičius (12,75 etatų) 14 15 

2. Psichologai (5 etatai) 7 7 

2.1. atestuotų psichologų skaičius: 7 7 

2.1.1. turinčių IV kvalifikacinę kategoriją 1 1 

2.1.2. turinčių III kvalifikacinę kategoriją 2 2 

2.1.3. turinčių II kvalifikacinę kategoriją 3 3 

2.1.4. turinčių I kvalifikacinę kategoriją 1 1 

3. Specialieji pedagogai (logopedai, spec. 

pedagogai) (2 etatai) 

2 2 

3.1. atestuotų spec. pedagogų skaičius: 2 2 

3.1.1. turinčių vyr. spec. pedagogo kvalifikacinę 

kategoriją 

- - 

3.1.2. turinčių metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

2 2 

4. Kiti specialistai (gyd. neurologė) (0,25 

etato) 

1 1 

5. Kiti specialistai (direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

metodininkė) (2 etatai) 

2 2 

6. Kiti specialistai (socialinis pedagogas) 

(0,25 etato) 

- - 

 

mailto:ampt@ppt.alytus.lm.lt
https://www.ppt.alytus.lm.lt/


II. TARNYBOS APLINKA IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS  

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS  

 

Tarnybos teikiamos paslaugos 

  

Pedagoginis psichologinis vertinimas.  

 

1 lentelė. Bendras vaikų su mokymosi sunkumais skaičius  

 I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso: 

Vaikų, turinčių mokymosi 

sunkumų įvertinimas 

69 111 36 70 281 

Mokyklinio brandumo 

vertinimas  

  4 1 5 

Psichologinis įvertinimas, 

atpažįstant gabius vaikus  

21 30 5 2 58 

Mokinių vertinimų dėl 

PUPP pritaikymo   

35   6 41 

 

Vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, tarnyboje atliekamas kompleksinis vertinimas, 

kurį sudaro: 

 psichologinis vaiko įvertinimas; 

 pedagoginis įvertinimas; 

 logopedinis įvertinimas; 

 medicininis įvertinimas. 

 

2019 m. 26 vaikai pedagoginiam psichologiniam vertinimui neatvyko (nepranešę, susirgę 

arba persiregistravę). 

 

Darbas su psichologinių problemų turinčiais vaikais (psichologinis konsultavimas). 

 

Dažniausiai pasitaikančios problemos, dėl kurių buvo kreiptasi į Alytaus miesto                          

pedagoginę psichologinę tarnybą 2019 m. pateiktos 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Psichologinę pagalbą gavusių klientų skaičius. 

 

Problema 

Klientų  skaičius Konsultacijų skaičius 

Vaikų Tėvų Pedagogų Vaikų Tėvų Pedagogų 

Emocijų ir elgesio  172 172 28 481 343 42 

Bendravimo  39 62 6 161 173 8 

Mokymosi  21 28 2 

 

81 79 5 

Krizės  27 26 10 103 71 10 

Smurtas, nepriežiūra 9 11 2 38 38 5 

Klinikinės  24 29 7 106 68 5 



Asmenybės savęs pažinimo ir 

augimo  

66 62  70 70  

Kita: profesinis konsultavimas 4 1 1 5 2 1 

Iš viso: 362 391 56 1045 844 76 

Neatvyko į konsultacijas 
(pranešę arba ne) 

 

419 

 

 

Dėl vaiko problemų konsultuojami tėvai, pedagogai ir kiti specialistai.  

2019 metais konsultuota: 

 362 vaikai ( 1045 konsultacijos);  

 391 tėvai ( 844  konsultacijos); 

 56 pedagogai ir kiti specialistai ( 76 konsultacijos). 

Iš viso 2019 metais psichologų konsultuoti 809 klientai ( 1965 konsultacijų), o dalyvaujant 

NŠA projekte papildomai - 679 klientai 1862 (konsultacijų). 

Iš viso: 1488 klientai (3827 konsultacijų); 

Į 419 konsultacijas klientai neatvyko (dėl ligos, kitų priežasčių arba nepranešę); 

 

Pedagoginis konsultavimas. 

 

Darbo 

pobūdis 

Konsultacijų skaičius 

Specialiojo 

pedagogo 

Logopedo Psichologo Kita (direktoriaus 

pavaduotojos 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

metodininkės) 
PPT Tel. el.paš-

tu 

PPT Tel. el.paš-

tu 

PPT Tel. el.paš-

tu 

PPT Tel. el.paš-

tu 

Mokytojų 

konsulta-

vimas  

5 8 - 8 11 6 14 73 2 

 

80 71 30 

Specialis-

tų 

konsulta-

vimas 

76 107 34 70 112 59 62 121 26 18 39 7 

Švietimo 

įstaigų 

vadovų 

konsulta-

vimas  

10 18 6 14 32 - 4 44 16 15 37 8 

Tėvų 

konsulta-

vimas  

251 3  251 8  296 131 19 19 43 2 

Kita 

(VTAS ir 

kt.) 

-      6 130 14 3 16 24 

Iš viso 

 

342 136 40 343 163 65 382 499 77 135 206 71 



  

Suteiktos 2459 pedagoginės konsultacijos, iš jų – 1202 tarnybos patalpose, 1004 – 

telefonu – 253 elektroniniu paštu. 

 

Profesinis konsultavimas ir informavimas. 

 

4 lentelė. Bendras vaikų skaičius profesiniam konsultavimui. 

 I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso: 

2019 m. 16 12 20 24 74 

138 (papildomai 

vykdant projektą 

„Saugi mokykla) 

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dėl profesinio tinkamumo 2019 m. 

konsultuota 212 mokinių (74 ir 138 pagal NŠA projektą). 

 

Grupių vedimas.  

 

 

Grupės 

pavadinimas 

Grupių skaičius 

Vaikams/mokiniams Tėvams Mokytojams/specialistams 

Tėvų grupės 

„Mokykla 

tėvams ir 

auklėtojams“ 

 4  

Supervizijų 

grupės SOS 

vaikų kaimo 

Varėnos 

skyriaus 

darbuotojoms 

  1 

Ankstyvosios 

prevencijos 

programos 

„Zipio draugai“  

 

ir „Obuolio 

draugai“ 

  3 

 

 

 

1 

Efektyvios 

tėvystės įgūdžių 

programa 

 1 - 

Ankstyvosios 

intervencijos 

programa 

2  - 

Supervizijų 

grupė 

psichologams 

  1 

Iš viso 2 5 6 

Šias grupes veda PPT psichologai. 



 

Pedagoginis psichologinis švietimas. 

 

Pranešimai/paskaitos 

 

Dalyvių tikslinės grupės 

 

Pranešimų 

sk. 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai  

18 59 161 

 

Pradinio ugdymo mokytojai - - - 

Progimnazijų ir gimnazijų dalykų mokytojai 4 4 109 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

 

2 3 57 

Švietimo pagalbos specialistai 12 13 90 

Profesinio rengimo mokytojai - - - 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai - - - 

Ugdymo įstaigų bendruomenės, komandos, 

dalyvaujant mokinių tėvams 

11 

 

12 115 

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių 

darbuotojai 

- - - 

Tėvai 7 15 278 

Mokytojų/auklėtojų padėjėjai 1 3 41 

Kita: NŠA Olweus patyčių prevencijos programos 

diegimas Alytaus Piliakalnio, „Volungės“, Panemunės, 

Likiškėlių progimnazijose, Varėnos rajono Vydenių 

pagrindinėje mokykloje, Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazijoje, Šalčininkų  Kalesninkų Liudviko Narbuto 

ir Mykolo Rudzio pagrindinėse mokyklose, valgymo 

sutrikimų prevencijos  

8 16 81 

Iš viso 63 125 932 

 

 

Seminarai. 

 

Seminarų dalyvių tikslinės grupės 

 

Seminarų 

skaičius 

Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio,priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

7 96 235 

Pradinio ugdymo mokytojai 4 30 106 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

19 120 683 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

   



Švietimo pagalbos specialistai, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

6 36 199 

Profesinio rengimo mokytojai    

Neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

 

12 72 495 

Mokyklų bendruomenės, 

komandos, įvairūs mokytojai 

10 72 558 

Apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių 

darbuotojai 

 

1 12 15 

Kita:  

prevencinių programų:                 

 „Zipio draugai“ 

Ankstyvosios intervencijos 

 „Olweus“ 

 

 

 

16 

 

 

 

70 

 

 

146 

Iš viso 59/75 (su kita) 438/508 (su kita) 2291/2437(su 

kita) 

 

Patvirtintos kvalifikacijos tobulinimo programos prilygintos akredituotoms: 

 

1.„Renginių organizavimas ir pedagoginės profesinės patirties sklaida Muzikos 

mokykloje“ (6 val.), 

2.„Mokyklų Vaiko gerovės komisijų (VGK) narių mokymai“ (6 val.), 

3.„Ugdymo ES klausimais specifika mokyklose ir galimas metodų atnaujinimas 

tobulinimas“ (6 val.), 

4.„Įtraukusis muzikinis ugdymas Rytų kultūros kontekste“ ( 6 val.), 

5.„Gerosios patirties sklaidos iniciavimas švietime kylančių naujovių ir aktualijų 

kontekste“ (6 val.), 

7.„Sumanus švietimas-įkvėpti mokyti(is)“ (6 val.), 

8. „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjos - vaikų ugdymo proceso 

dalyvės“ (18 val.), 

9.„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas-koks jis?“ (6 val.), 

10.„Ugdytinio elgesio problemų intervencijos ypatumai ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ (6 val.), 

11. „Skaitmeninės priemonės ir metodai mokant matematikos progimnazijoje (5-8 

 kl.)“  (6 val.), 

12.„Šiuolaikinės dailės mokymo strategijos“ (6 val.), 

13.„Gabūs mokiniai: ar realizuojami jų gabumai mokykloje?“ (6 val.), 

14.„Specialiųjų poreikių mokinių elgesio ir emocijų valdymas ugdymo procese“ (6 

val.), 

15.„Gerosios patirties sklaida teikiant pagalbą vaikams ir jų šeimos nariams“ (12val.), 

16.„Ergoterapija - vaikų galimybės ir pasiekimai“ (6val.), 

17.„Informatikos integravimas pradiniame ugdyme“ (6val.), 

18.„Inovacijų integravimo galimybės ugdymo kokybės gerinimui“ (6 val.), 



19.„Ekologinio sąmoningumo ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje“ (6 val.),  

20.„Muzikinės interpretacijos ir kūrybiškumo ugdymas, rengiant jaunųjų atlikėjų 

koncertines programas“ (6 val.), 

21.„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių šiuolaikinės kartos mokinių ugdymas 

pagal poreikius“  (6 val.), 

22.„Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimas darželyje ir mokykloje“ (6 val.), 

23.„Gamtamokslinio ugdymo galimybės pradiniame etape“ ( 6 val.), 

24.„Mokėjimo mokytis kompetencijos taikymo strategijos. Teorija ir praktika“ (12 

val.), 

25.„Mokinių įtraukimas į aktyvią veiklą. Vertinimo ir įsivertinimo svarba, siekiant 

geresnių rezultatų“ (6 val.), 

26.„Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai“ (12 val.), 

27.„Integruojamųjų programų pritaikymas technologijų pamokose“ ( 6 val.), 

28.„Kompiuterinio ir mobiliojo telefono panaudojimas mokytojo darbe“ ( 12 val.), 

29.„Mokinių saviraiška soliniame ir ansambliniame muzikavime“( 6 val.), 

30.„Mokėjimas mokytis ir refleksija pamokose“ (6 val.), 

31.„Kaip efektyviai kalbėti mokykloje?“ (6 val.), 

32.„Tarptautinio muzikinio renginio konkurso-festivalio „Giovani virtuosi“ 

organizavimo metodika ir praktika“ (6 val.), 

33.„Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio gerinimas“( 6val.), 

34.„Gerosios patirties sklaida, taikant informacines technologijas“ ( 6val.), 

35.„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra., I etapas“ ( 6val.), 

36.„(Ne)formalaus švietimo Lietuvoje ir Lenkijoje ypatumai ir perspektyvos“ (12 

val.), 

37.„Sensorinio apdorojimo sunkumų identifikavimas ir modernizavimas“ (6 val.), 

38.„Vertinimas – integrali ugdymo proceso dalis“ (6 val.), 

39.„Mediacija mokykloje – misija įmanoma“ (12 val.), 

40.„Programavimo užduočių ir tekstų paruošimas virtualiai mokymosi aplinkai“ (12 

val.), 

41.„Naujosios technologijos ir jų pritaikymas jaunojo atlikėjo ugdymo procese‘ (12 

val.), 

42.„Įsivertinimo ir refleksijos vaidmuo vertinant mokinių mokymosi pasiekimus“ (6 

val.) 

43.Respublikinė konferencija „Noriu į mokyklą“ (6 val.), 

44. Respublikinė konferencija „Tešviečia gimnazijos žiburys“ (6 val.), 

45.„Aktyviųjų veiklos metodų matematikos pamokose organizavimas ir individualios 

pažangos matavimas, gerinant mokinių pasiekimus“ (6 val.),      

46.„Kolegialus grįžtamasis ryšys – komandinio pedagogų darbo veiksmingumo 

metodas“ (6 val.), 

47.„Įsivertinimo ir refleksijos vaidmuo vertinant mokinių mokymosi pasiekimus“ (6 

val.), 

48.„Lietuviška muzika ir jos įtaka mokinių tautinio ir meninio ugdymo procesui“ (8 

val.), 

49.„Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės 

standartus?“ (6 val.), 

50.Gerosios patirties sklaidos seminaras ,,Komunikacinių kompetencijų raiška 

kasdieninėje ir meninėje veikloje“ (6 val.), 

51.Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (60 val.), 

52.„Sutrikimų požymių atpažinimas ankstyvajame amžiuje: iššūkiai ir specialistų 

patirčių refleksija“ (6 val.), 

53.„Mokinių atmintis ir dėmesys: lūkesčiai ir realybė“ (6 val.), 



54.„Etnokultūros ugdymas pradiniame etape“ (6val.), 

55.„Mokytojo ir mokinio pedagoginė sąveika E. Balsio kūrybos kontekste“ (6 val.), 

56.„Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo poveikis mokinių pasiekimams“ (6 

val.), 

57.„Pagalbos mokiniui specialistų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

bendradarbiavimas taisyklingai ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“ (6 val.), 

58.„MN-LIFE įvadinis seminaras. Mokymai, kaip gyventi darnoje“  6 val.), 

59.„Fizinio ugdymo pamokos kitaip“ (6 val.), 

60.„ Inovatyvūs ugdymo metodai fizinio ugdymo pamokose“ (6 val.). 

 

Metodinė veikla. 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

PPT priklausančiose patalpose Kitose įstaigose 

Metodinės dienos 1 1 

Dalyvavimas miesto 

psichologų metodinės grupės 

veikloje 

 

6  

Dalyvavimas miesto 

specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinės grupės 

veikloje 

 

5 4 

Dalyvavimas ugdymo įstaigų 

VGK posėdžiuose 

 13 

Individualios metodinės 

konsultacijos ugdymo įstaigų 

ir pedagoginės psichologinės 

tarnybos psichologėms, 

pedagogams (mokytojams, 

klasių vadovams, Šeimos 

centro auklėtojoms), 

socialiniams pedagogams ir 

kt. 

 

240 60 

 Pedagoginis grupinis 

konsultavimas 

 

 

 

14 14 

Metodinė-konsultacinė ir 

intervencinė pagalba ugdymo 

įstaigai krizės atveju 

 

1 

 

2 

Supervizijų grupė 

psichologams 

 

1  

Iš viso 268 94 



 

 Prevencinė veikla. 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

PPT 

priklausančiose 

patalpose 

Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės Vaiko gerovės komisijos 

veikloje 

 

 

 12 

Dalyvavimas pagalbos plano sudaryme pas 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių bei 

VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centre 

 

 

 36 

Dalyvavimas tarpinstituciniuose pasitarimuose (su 

Alytaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus, 

policijos specialistais ir kt.)  

 

 

 6 

Savanoriška Vyresniųjų Draugų programa  

 

(2019 m. Vyresniųjų Draugų programoje dalyvavo 6 

savanoriai (2 savanoriai parengti 2018 m., o 2018 m. -

2019 -2020 m. m. rengiami 4 savanoriai, kurie 

bendraus su Mažaisiais Draugais). Programą vykdo 

psichologės Vilija Šiugždinytė ir Kristina 

Baranauskienė) 

16 

 

 

 

 

 

- 

2. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų 

dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose 

projektuose. 

NŠA  Olweus programos įgyvendinimas Alytaus 

miesto Piliakalnio, „Volungės“ ir Panemunės, 

Likiškėlių progimnazijose bei Alytaus rajono Pivašiūnų  

ir Daugų gimnazijose, Varėnos rajono Senosios 

Varėnos A. Ryliškio ir Vydenių pagrindinėse 

mokyklose , Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko 

Narbuto gimnazijoje ir Kalesninkų Mykolo Rudzio 

pagrindinėje mokykloje (psichologė Kristina 

Baranauskienė). 

 

 

 8 

 

 

Iš viso 16 62 

 

 

 

 

 

 



 Kita veikla. 

 

Veikla 

             Skaičius 

Posėdžių/kitų 

veiklų 

Valandų 

 

Danutė Putkienė - A. Ramanausko Vanago gimnazijos I A 

klasės mokinių tiriamųjų kūrybinių darbų vertinimo 

komisijos narė. 

 

3 30 

Danutė Putkienė dalyvavo Alytaus regiono karjeros centro 

„Karjeras“ veikloje. 

 

13 30 

Vilija Šiugždinytė dalyvavo Alytaus regiono karjeros centro 

„Karjeras“ veikloje 

 

6 10 

Jolanta Dimšienė dalyvavo regiono karjeros centro 

„Karjeras“ veikloje. 

 

4 6 

Jolnta Dimšienė - Lietuvos Psichologų atestacijos komisijos 

narė. 

 

2 8 

Silvija Peštenienė – Alytaus miesto savivaldybės  Šeimos 

komisijos narė. 

 

7 16 

Silvija Peštenienė – Alytaus miesto savivaldybės švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų švietimo kaitos procesų ir 

pokyčių valdymo sinergijos švietimo įstaigose koordinavimo 

grupės narė. 

 

4 8 

Silvija Peštenienė – projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės 

grupės narė (veikla dėl projekto ir Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Alytaus miesto 

švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelio įgyvendinimo ir 

tvarumo). 

 

6 14 

Silvija Peštenienė – Suaugusųjų švietimo platformos Alytaus 

miesto skyriaus tarybos narė ( inicijuotos  ir įgyvendintos 

Suaugusių švietimo savaitės veiklos, dalyvauta Alytaus 

konsultacinio Verslo centro pasitarimuose dėl 

bendradarbiavimo). 

 

4 18 

Silvija Peštenienė dalyvavo pasitarimuose dėl Alytaus 

regiono karjeros centro „Karjeras“. 

 

4 7 

Kristina Baranauskienė - Alytaus miesto psichologų 

metodinio būrelio pirmininkė (Alytaus miesto savivaldybės 

Švietimo ir sporto skyriaus inicijuoti pasitarimai, 

konsultacijos, susitikimai su kitų metodinių būrelių 

atstovais). 

 

12 24 



Kristina Baranauskienė - Alytaus miesto savivaldybės 

Švietimo tarybos narė. 

 

2 4 

Kristina Baranauskienė – Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos darbo grupės narė. 

 

3 10 

Kristina Baranauskienė parengė darbą, siekdama įgyti 1 

psichologo kvalifikacinę kategoriją.  

 

1 76 

Kristina Baranauskienė – Lietuvos Psichologų atestacijos 

komisijos narė. 

 

4 56 

Aušra Stankevičienė dirbo Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus sudarytoje darbo grupėje. 

 

1 6 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

darbuotojų pasitarimai veiklos klausimais. 

 

14 20 

Iš viso 90 333 

 

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA  

 

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2019 metus sudarė 218670,64 eurus, iš jų:  

1. Mokymo lėšos - 141 (organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą ją teikiančioje 

įstaigoje) –130382,44 eurai. 

2. Mokymo lėšos - 141 (ugdymo finansavimo poreikių skirtumas tarp mokyklų 

sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti 

paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę) – 15000 eurų. 

3. Savivaldybės biudžeto lėšos - 15101 (organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą 

ją teikiančioje įstaigoje) – 48756,90 eurai iš jų: 

      kvalifikacijos kėlimui – 787,35 eurai; 

                         informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 2300 eurai; 

4.Savivaldybės biudžeto lėšos - 1591 (organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą ją 

teikiančioje įstaigoje) – 699,99 eurai; 

5.Veiklos pajamos - 32, 362 (organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą ją 

teikiančioje įstaigoje) –23831,31 eurai. 

6. Gauta 2 proc. lėšų –1000,97 eurų. 

 

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

 

Kompiuterių kiekis – 12 kompiuterių. 

Kompiuterių panaudojimas: 

 specialistų darbui – 8 kompiuteriai, 

 administravimui – 4 kompiuteriai, 

Intearaktyvi lenta – 1. 

Multiprojektorius – 1. 

Projektoriai – 2. 

Videokamera – 1. 

Spausdintuvai – 5. 

Dokumentų kamera – 1. 



Kopijuoklis – 1. 

Skaneriai – 2. 

Vaizdo spebėjimo kamera – 1 

 

V. VADYBA IR LYDERYSTĖ, PLANAVIMAS, IŠORĖS VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS IR 

PASIEKTI REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ 

 

 

 Iki 2019 m. kovo 28 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo psichologė Vilija Šiugždinytė. 

Nuo 2019 m. kovo 29 d. direktoriaus pareigas vykdė, o nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki dabar 

laikinai eina direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui Silvija 

Peštenienė (1 etatas). Birutė Černevičienė Tarnyboje dirba direktoriaus pavaduotoja administracijai 

ir ūkiui (0,5 etato). Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko Alytaus miesto paslaugų centras, o 

dokumentų valdymą bei klientų registraciją vykdo raštinės vedėja Jurgita Stadalnykaitė (1 etatas).    

Konkursas į įstaigos direktoriaus pareigybę skelbtas 4 kartus neįvyko, Alytaus miesto savivaldybės 

administracija paskelbė naują konkurso datą - 2020 m. balandžio 28 d. 

 

Strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas 

 

 Įgyvendinant Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-2021 metų 

strateginį planą ir 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama realizuoti ilgalaikį prioritetą (pagal Alytaus 

miesto strateginį plėtros planą) - viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą, ugdant 

sumanią, veiklią miesto bendruomenę. 

  Veiklos planas atitinka Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-2021 

metų strateginio plano tikslą - užtikrinti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

teikiamų paslaugų kokybę ir švietimo bendruomenės poreikius atitinkančią įstaigos veiklos plėtrą, 

uždavinį - plėtoti švietimo bendruomenei teikiamas kvalifikuotos, savalaikės pedagoginės 

psichologinės ir kitos švietimo pagalbos paslaugas. 

 Efekto vertinimo kriterijus – klientų, kuriems buvo suteikta pedagoginė psichologinė ar 

kita pagalba. Įstaigos strateginiame plane buvo fiksuotas skaičius 2200 klientų, savivaldybės 

strateginiame plane – 1500. 

 Išvada: 1488 klientai konsultuoti psichologų, 820 klientų – logopedės, specialiosios 

pedagogės, metodininkės, direktoriaus pavaduotojos švietimui ir metodiniam darbui. Kriterijaus 

rezultatas pasiektas ir viršytas dėl galimybės dalyvauti NŠA projekte - papildomai psichologams 

konsultuoti daugiau klientų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 metų veiklos plano įgyvendinimas 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar vertinimo 

kriterijai, mato vienetai, 

reikšmės 

Rezultatas 

 

1.Pedagoginės 

psichologinės ir 

kitos švietimo 

pagalbos 

paslaugų 

teikimas 

 

1.1.Teikti pedagoginę 

psichologinę ir kitą 

švietimo pagalbą 

vaikams, jų tėvams 

(globėjams) bei 

mokytojams dėl vaikų 

problemų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Informuoti/konsultu

oti mokymosi, 

profesijos pasirinkimo, 

karjeros planavo 

klausimais 
 

 

1.3.Tobulinti tarnybos 

teikiamas paslaugas 

dalyvaujant 

kvalifikacijos 

tobulinimo (si) 

priemonėse 

1.1.1. Atliktų pedagoginių 

psichologinių įvertinimų 

skaičius – 290. 

1.1.2. Atliktų brandumo 

įvertinimų skaičius – 10. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Klientų (vaikų, tėvų 

ir mokytojų) skaičius, 

kuriems buvo suteikta 

psichologo pagalba – 700. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Atliktas  

psichologinis įvertinimas, 

atpažįstant gabius vaikus – 

65. 

 

1.1.5. Atlikta mokinių 

vertinimų dėl PUPP 

pritaikymo – 40. 

 

 

1.2.1. Mokinių, 

konsultuotų dėl profesinės 

karjeros (įskaitant 

gebėjimų psichologinį 

vertinimą)  

skaičius - 200  

 

 

1.3.1.Specialistų 

kvalifikacijos tobulinimosi 

akademinių valandų 

skaičius – ne mažiau 440 

val. per metus 

1.1.1. Atliktų 

pedagoginių 

psichologinių įvertinimų 

skaičius – 281. 

1.1.2. Atliktų brandumo 

įvertinimų skaičius – 5 

(mažiau, nes 

vertinama/konsultuojama 

tik tėvams pageidaujant). 

 

 

1.1.3. Klientų (vaikų, 

tėvų ir mokytojų) 

skaičius, kuriems buvo 

suteikta psichologo 

pagalba – 809 ir 679 

pagal NŠA projektą, t.y. 

1488 klientams. Iš esmės 

rezultatas pasiektas  

 

1.1.4. Atliktas  

psichologinis 

įvertinimas, atpažįstant 

gabius vaikus – 58. 

 

1.1.5. Atlikta mokinių 

vertinimų dėl PUPP 

pritaikymo - 41 

 

 

1.2.1. Mokinių, 

konsultuotų dėl 

profesinės karjeros 

(įskaitant gebėjimų 

psichologinį vertinimą)  

skaičius – 215 (77 ir 138 

NŠA projekto)  

1.3.1.Specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimosi akademinių 

valandų skaičius – 880 

val. per metus 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Įgyvendinti/dalyvaut

i prevencinių ir 

intervencijos programų 

sklaidoje 

 

 

1.3.2.Įgyvendinamų  naujų 

darbo metodų skaičius - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.Vykdomų patyčių 

prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos ir kitų 

programų/dalyvių skaičius 

- pagal klientų 

pageidavimus ir poreikį 

 

1.4.2.Dalyvavimas 

Mokyklų vaiko gerovės 

komisijų, Savivaldybės 

vaiko gerovės komisijos 

veikloje-atvejų skaičius – 

25. 

1.4.3. Dalyvavimas 

pagalbos plano sudaryme 

pas tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorių bei VšĮ 

Alytaus socialinių 

paslaugų centre – 25. 

 

1.3.2.Įgyvendinamų  

naujų darbo metodų 

skaičius – 3 

(Psichologiniame 

konsultavime pradėtas  

taikyti biologinio 

grįžtamojo ryšio 

metodas,  naudojant 

Biofeedback Verim 

įrangą, paslaugas gavo  

35 klientai, suteikta 112 

konsultacijų.  

Vykdant  individualų 

psichologinį 

konsultavimą 37 proc. 

konsultacijų  

taikytas  Emocinio 

kognityvinio 

konsultavimo 

 metodas "Vesk savo 

vaiką į sėkmę".  

Pradėtas naudoti 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų (1-5 metų) 

emocinių ir elgesio 

sunkumų įvertinimas, 

taikant ASEBA formas). 

 

1.4.1.Vykdomų patyčių 

prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos ir kitų 

programų/dalyvių 

skaičius -pagal klientų 

pageidavimus ir poreikį 

tenkinama 100 proc. 

1.4.2.Dalyvavimas 

Mokyklų vaiko gerovės 

komisijų, Savivaldybės 

vaiko gerovės komisijos 

veikloje-atvejų skaičius – 

25. 

1.4.3. Dalyvavimas 

pagalbos plano sudaryme 

pas tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorių bei VšĮ 

Alytaus socialinių 

paslaugų centre – 42, 68 



proc. rezultatas viršytas. 

2.Kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

metodinės 

veiklos 

organizavimas 

2.2. Organizuoti ir 

įgyvendinti 

renginius/priemones 

pagal Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo 

įstaigų 

bendradarbiavimo 

modelį  (konsultacijos 

metodinių būrelių 

vadovams ir nariams, 

mokymai, kvalifikacijos 

tobulinimo programos, 

metodinės dienos, 

informavimo renginiai ir 

kt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. parengta akredituotų 

ir įgyvendintų 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų programų 

/dalyvių skaičius – 

51/1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Sudarytos sąlygos 

kitų organizatorių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiams vykdyti - 40. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.Paskaitos/pranešimai 

pedagogams, skaičius – 20 

 

 

 

2.2.4. Paskaitų/pranešimų/ 

kitų renginių 

tėvams/globėjams skaičius 

– 16. 

 

 

 

 

2.2.5. Publikuotų 

straipsnių skaičius – 4. 

 

2.2.6. Metodinių dienų 

(visų metodinių būrelių) 

skaičius – 2. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. parengta akredituotų 

ir įgyvendintų 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų programų 

/dalyvių skaičius – 

59/2291.  

 ( t.y. organizuota 16 proc. 

daugiau seminarų, nei 

suplanuota, 53 proc.  

daugiau nei suplanuota 

dalyvių juose tobulino 

kvalifikaciją). 

 

 

2.2.2 Sudarytos sąlygos 

kitų organizatorių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiams vykdyti – 14. 

Rezultatas nepasiektas, 

nes pagal klientų 

poreikius daugiau 

seminarų vykdėme jų 

patalpose. 

 

2.2.3.Paskaitos/pranešim

ai pedagogams, skaičius 

– 37, 87 proc. planuotas 

skaičius viršytas 

 

2.2.4. 

Paskaitų/pranešimų/ kitų 

renginių 

tėvams/globėjams 

skaičius – 18. 13 proc. 

planuotas skaičius 

viršytas. 

 

2.2.5. Publikuotų 

straipsnių skaičius – 4. 

 

2.2.6. Metodinių dienų 

(visų metodinių būrelių) 

skaičius – 1. Antra 

metodinė diena, planuota 

vykdyti 2019 m. rudenį 

bendru vadovų sutarimu 

perkelta į 2020 m. 

vasario18 d. 

 



2.2.7 Surengta 

konsultacijų metodinių 

būrelių vadovams ir 

dalykų mokytojams (ne 

mažiau po 2 konsultacijas 

kiekvieno metodinio 

būrelio vadovams/nariams 

-54. 

 

 

2.2.8 Metodinių dienų, 

logopedų, spec. pedagogų 

– 8. 

 

2.2.7 Konsultuoti  

Alytaus miesto ir rajono 

įstaigų vadovai, 

metodinių būrelių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, kitų švietimo 

centrų ar PPT darbuotojai 

- 70. 30 proc. skaičius 

viršytas. 

 

2.2.8 Metodinių dienų, 

metodinė grupės renginių 

(logopedų, spec. 

pedagogų) – 9. 

 

3.Palankios 

darbo aplinkos 

kūrimas ir 

informacijos 

apie įstaigos 

veiklą sklaida 

 

 

3.1.Gerinti darbo 

aplinką 

3.1.1. Įsigytų/atnaujintų 

baldų (kėdžių salei) - 30 

įsigytos organizacinės 

technikos/įrangos kiekis – 

3 

 

3.1.2. Įsigytos 

programinės 

įrangos/programų skaičius 

- 1 

 

3.1.3. Interneto tinklalapio 

atnaujinimas ir 

informacijos sklaida. 

 

3.1.1. negavus lėšų 

neįsigytos kėdės salei bei 

organizacinė 

technika/įranga. 

 

 

3.1.2. Įsigytos 

programinės 

įrangos/programų 

skaičius - 1 

 

3.1.3. Iš esmės 

atnaujintas interneto 

tinklalapis, nuolat 

vykdoma informacijos 

sklaida. 

 

3.1.4. Atnaujinta PPT 

vidaus patalpų 

informacinė sistema 

(nuorodos klientams 

didina Tarnybos 

svetingumą, 

prieinamumą, 

patrauklumą). 

 

 

Švietimo pagalba 

 

Švietimo pagalba teikiama Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, 

kurioje patvirtinta 12,75 darbuotojų etatų. Tarnyboje dirba 7 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 

logopedas, 1 neurologas. Specialistai padeda miesto švietimo įstaigoms užtikrinti kokybišką 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

vaikų/mokinių ugdymą. Tarnyboje atliekamas pedagoginis psichologinis įvertinimas, pedagoginis 

psichologinis konsultavimas, psichologinės pagalbos teikimas, organizuojami mokymai (tėvams, 

vaikams, pedagogams), pagalba mokykloms valdant krizes, teikiama metodinė ir kita švietimo 

pagalba. 



Kvalifikacijos tobulinimo veiklas organizuoja direktoriaus pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui bei metodininkė. Akredituotos ir įgyvendintos kvalifikacijos tobulinimo 

programos, seminaruose ir kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokėsi Alytaus miesto ir 

rajono ugdymo įstaigų darbuotojai. Organizuota metodinė diena miesto metodinių būrelių nariams, 

susitikimai - diskusijos su NŠA (anksčiau - Ugdymo plėtotės centro) atstovais ir metodinių būrelių 

vadovais apie metodinio darbo kaitos mieste galimybes. Ypatingas dėmesys skirtas ikimokyklino ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, jų padėjėjų, tėvų konsultavimui, ugdymo įstaigų 

pedagogų gerosios patirties sklaidai, tobulinant mokėjimo mokytis kompetenciją. Atsižvelgus į 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelio tikslus, švietimo 

prioritetus, ugdymo įstaigų poreikį kvalifikacijos tobulinimo renginiams, metodinei veiklai 

siekiama modelio tvarumo užtikrinimo. 

 

Socialiniai partneriai 

 

Tarnyba bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Alytaus skyriaus darbuotojais, Alytaus miesto 

Šeimos centru, Alytaus miesto socialinių paslaugų centru, Nacionaline švietimo agentūra, 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo centru,  VŠĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligonine, VŠĮ 

Alytaus poliklinika, Alytaus visuomenės sveikatos biuru, Alytaus miesto savivaldybės ugdymo 

įstaigomis, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, neformaliojo švietimo įstaigomis ir 

kitomis organizacijomis, dirbančiomis su vaikais bei jaunimu, Lenkijos Gižycko rajono Švietimo 

plėtotės centru (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, PORE), LPF SOS vaikų kaimų Lietuvos 

draugija, Alytaus rajono savivaldybe, Lietuvos Švietimo centrais, Švietimo pagalbos tarnybomis, 

Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba partnerio teisėmis dalyvaudama 

Interreg programos Lietuva–Lenkija projekte „Prisijaukinti autizmą“, į  projekto veiklą ir gerosios 

patirties sklaidą pakvietė 8 Alytaus miesto ugdymo įstaigas. Gauta programinė įranga, 3 psichologės 

įgijo teorinių ir praktinių žinių darbui su „Biofeedback Verim“ įrangos kompiuterinėmis 

programomis. 2019 m. taikytas naujas metodas, kaip papildoma psichologinio konsultavimo 

priemonė, dirbant su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų bei elgesio ir emocinių problemų, 

autizmo spektro sutrikimų. Šiomis paslaugomis 2019 metais pasinaudojo 35 klientai. Vykdant 

projektą 5 metams pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas - visapusiškai padėti vaikams 

ir tėvams. Susitarta organizuoti bent vieną bendradarbiavimo formą kasmet.  

2019 metais Alytuje viešėjo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos 

narė Barbora Suisse, kuri skaitė paskaitas švietimo pagalbos specialistams, susitiko su Alytaus 

miesto savivaldybės Šeimos komisija, raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvais, drauge su Silvija 

Pešteniene ir tėvų atstovais viešėjo radijo stotyje FM99, Alytaus socialinių paslaugų centre. 

Bendradarbiaujama su Londono lietuvių bendruomene. Dalia Asanavičiūtė, Jungtinės 

Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, Alvija Černiauskaitė, Londono lietuviško darželio-

mokyklos „Obelėlė“ įkūrėja ir vadovė, Alytaus miesto Pasaulio alytiškių ambasadorė, komisijos 

prie Lietuvos ŠMSM narė, Silvija Černiauskaitė, darželio-mokyklos „Obelėlė“ mokytoja lankėsi 

PPT, bendravo su šeimomis, auginančiomis vaikus, turinčius raidos sutrikimų, padovanojo PPT 

lankytojams žurnalų, knygų, žaidimų, domėjosi, kaip vykdoma pagalba šeimoms, kuriose auga  

autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai. Viešnios išreiškė susirūpinimą dėl pastato nepritaikymo 

žmonėms su negalia, automobilių parkavimo vietų, skirtų neįgaliems žmonėms, nebuvimo. Grupė 

tėvų ir Tarnybos atstovų lankėsi Pasaulio lietuvių vaikų stovykloje Alytaus rajone. Su emigrantų 

lietuvių vaikais iš viso pasaulio kalbėta apie jaunų žmonių lūkesčius ir problemas svetur, su 



pedagogais - apie šeimų, auginančių sutrikusios raidos vaikus, iššūkius ir ugdymo/si galimybes 

įvairiose šalyse. 

Tarnybos atstovai dalyvavo Alytaus Verslo konsultacinio centro „Erasmus+„ KA2 

Strateginės partnerystės  programos projekto „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo 

gimtajame mieste“ (sutrumpintai „Re-In-Bridge“) veiklose. 

Kūrybiškai įsijungėme į 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi 

pasaulis laukia. Keliaukim!“. Lankytojams pristatėme PPT veiklas, teikiamas paslaugas, 

užmezgėme ryšius su svečiais iš Italijos, Didžiosios Britanijos, kurie domėjosi, kaip 

bendradarbiaujama su vaikų tėvais. 

 

Kiti projektai ir programos  

 

            Dalyvavimas programose. 

 

 Tarptautinėje patyčių prevencijos Olweus programoje, kuri finansuojama Europos socialinio 

fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, įgyvendinant valstybės 

planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-

005) ( instruktorė - psichologė Kristina Baranauskienė). Šią programą nuo 2011 metų 

Lietuvoje koordinuoja ir įgyvendina NŠA (anksčiau - Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras. 

 

 NŠA  projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). 

Psichologinės pagalbos plėtra“, kurio tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams. Projekte dirbo 4 

psichologės. Projekto metu siekiama kurti ir palaikyti saugią mokyklos aplinką, sudarant 

palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, 

mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Per metus 679 

klientams suteikta 1862 konsultacijos.  

 

 Ankstyvosios prevencijos programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“. 2 psichologės 

vykdė konsultacinę veiklą, parengiant ir konsultuojant pedagogus, kaip įgyvendinti šias 

programas ugdymo įstaigose.  

 

 

VII. SVARBIAUSI TARNYBOS METŲ PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI, POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

 

Pasiekimai. 

 

 Dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys ilgametę patirtį konsultavimo ir švietimo 

srityje, įgiję darbui PPT būtinas vertinimo ir konsultavimo kompetencijas, teikia 

kvalifikuotą metodinę pagalbą ugdymo įstaigoms. Papildomai konsultuoti klientai, turint 

galimybę dalyvauti  NŠA projekte.  

Psichologė Kristina Baranauskienė įgijo aukščiausią, 1-ąją psichologo kvalifikacinę 

kategoriją. 

 Įsisavintos ir pradėtos psichologų konsultacijose taikyti naujos metodikos: biologinio 

grįžtamojo ryšio,  naudojant Biofeedback Verim įrangą (mokyklinių baimių, nerimo 

sutrikimų, dėmesio koncentracijos ir elgesio sunkumų turintiems vaikams);   emocinio 

kognityvinio konsultavimo (koučingo metodas), skirtas dirbti su tėvais, auginančiais 

dėmesio ir aktyvumo, elgesio sunkumų turinčius vaikus bei  tinkantis darbui su bet kuriais 

http://www.sppc.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=428


tėvais); vaikų ir paauglių vizualinių-motorinių gebėjimų vertinimas,  taikant Bender Gestalt 

II metodiką; individualaus psichologinio konsultavimo metu taikomas  emocinio 

kognityvinio konsultavimo metodas "Vesk savo vaiką į sėkmę“. 

 Dėmesys įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Inicijuoti ir vykdomi ilgalaikiai lopšelių - 

darželių auklėtojų padėjėjų, mokytojų padėjėjų mokymai apie specialiųjų ugdymosi poreikių  

turinčių vaikų sutrikimus, kaip padėti jiems ugdymo procese. Nuosekliai dalyvaujama 

ugdymo įstaigų VGK, SPC atvejo vadybos posėdžiuose, organizuojant pagalbą vaikui ir 

šeimai. Bendradarbiaujama su aktyviais raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvais: inicijuotas 

PPT ir tėvų atstovavimas Alytaus miesto Šeimos komisijoje, užmegzti glaudūs ryšiai su  

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Bendradarbiaujat su Klaipėdos miesto 

savivaldybe, Klaipėdos rajono švietimo centru inicijuota ir organizuota Alytaus miesto 

ugdymo įstaigų vadovų, pagalbos specialistų, PPT specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

išvyka - gerosios patirties sklaidos seminaras Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajono Dovilų 

pagrindinėje mokykloje. Kartu su Alytaus miesto Švietimo ir sporto skyriumi, iniciatyviais 

tėvais organizuotas seminaras „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio gerinimas“, 

pristatytas ir įsigytas leidinys „Kaip pagerinti socialinį vaikų elgesį“, kuris perduotas 

ugdymo  įstaigoms. Drauge su tėvais dalyvauta diskusijų festivalyje „Būtent“, kuris 

vykusiame  Birštone. 

 Kokybiniai pokyčiai bendradarbiaujant su Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

bendruomenėmis. Psichologė Kristina Baranauskienė parengė, pristatė ir koordinuoja   

naują psichologinės pagalbos teikimo ikimokyklinėse įstaigose algoritmą, Tarnybos  

specialistai ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, vadovus, tėvus  

konsultavo nuolat, aptarė konkrečius atvejus. Tradicija tapo susitikimai – diskusijos su 

įvairių įstaigų atstovais „Kaip mums sekasi bendradarbiauti?“, susitikimai su tėvais. 

 Sudarytos sąlygos įstaigos specialistams nuolat tobulinti profesinę kompetenciją.  880 

valandų dalyvuta seminaruose, mokymuose, forumuose, konferencijose ir kt. 

 Švietimo ir mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, metodinė veikla, įgyvendinant 

programas pagal klientų grupių - mokytojų, mokinių, tėvų, švietimo pagalbos 

specialistų aktualius poreikius. Vykdant Alytaus miesto švietimo įstaigų 

Bendradarbiavimo modelio, inicijuoto projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos, 

nuostatas, organizuota 16 proc.  daugiau nei 2018 metais ugdymo įstaigų pedagogams skirtų 

kvalifikacijos tobulinimo seminarų (mokymai, gerosios patirties sklaida, akredituotos 

kvalifikacijos tobulinimo programos). Jose mokėsi 2,5 karto daugiau dalyvių, nei 2018 

metais Kompetencijų tobulinimas ir žinių bei įgūdžių taikymas ugdymo procese gerina 

mokinių individualią pažangą, kuri užfiksuota ugdymo įstaigų pažangos ataskaitose. 

 Parengtas projektas „Aukime ir auginkime“, kuris pateiktas Alytaus miesto savivaldybės 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkursui. 

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas ugdymo įstaigų pedagogams tobulinti bendrąją ir 

profesinę kompetenciją, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, didinant ugdytinių, turinčių 

įvairiapusių raidos sutrikimų, kitų emocijų ir elgesio problemų, ugdymo (si) veiksmingumą, 

kuriant mokyklą kiekvienam. 

 Įstaigos svetingumas. Iš esmės atnaujinta Tarnybos interneto svetainė, kuri - šiuolaikiška, 

patraukli, informatyvi. Klientai, skaitytojai joje turi galimybę išreikšti nuomonę, paklausti 

el. žinute. Pradėta vykdyti elektroninė dalyvių registracija į kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, o metų pabaigoje inicijuotas pokytis - Lietuvoje plačiai naudojama registracija į 

visus renginius per Semi+ sistemą. Įsigyta ir klientų patogumui įrengta informacinė lenta, 

nuorodos į kabinetus, pas specialistus, atnaujintas klientų ir juos lydinčių asmenų laukimo 

kambarys. 



 

 

Problemos ir jų sprendimo būdai: 

 

 Nėra aiški su švietimo tinklo pertvarkos baigtimi susijusi galimai kita įstaigos 

įsikūrimo vieta, būsimos sąlygos klientų konfidencialumui, saugumui, teikiamų paslaugų 

kokybės užtikrinimui, darbuotojų darbo sąlygoms garantuoti. Problemos sprendimo būdas – 

konstruktyvus dialogas su politikais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovais. 

Parengti ir perduoti Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui aiškinamieji 

raštai dėl patalpų poreikio. 

 

 Neaiški išsakyta pozicija PPT pertvarkyti į Švietimo pagalbos tarnybą. Nacionalinė 

švietimo agentūra 2020 metų I ketvirtį akredituos PPT, tačiau nežinoma, kaip būtų po 

akreditacijos – ar išliktų pasikeitus įstaigos statusui galimybė vykdyti kvalifikacijos 

tobulinimo veiklas. Nepakankami žmogiškieji ištekliai numatytų funkcijų pagal įstaigos 

nuostatus vykdymui: per plačios funkcijos direktoriaus pavaduotojui švietimui ir 

metodiniam darbui, vienam  metodininkui. Problemos sprendimo būdas – dialogas su NŠA, 

teisininkais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vadovais, politikais.  

 

 Nepaskirtas konkurso būdu įstaigos vadovas. 4 kartus skelbtas PPT vadovo konkursas 

neįvyko. Problemos sprendimo būdas – tikimybė, kad Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos paskelbtas konkursas 2020 m. balandžio 28 d. įvyks. 

 

 Bendradarbiavimo su Alytus regiono karjeros centru „Karjeras“. 2019 metais sutarties 

pagrindu pradėjome bendradarbiauti su Alytaus regiono karjeros centru „Karjeras“, kuriame 

psichologo konsultacijas mokiniams teikė 3 Alytaus miesto PPT psichologės. Kolkas 

kokybinis bendradarbiavimo rezultatas nėra pasiektas. Problemos sprendimo būdas – nuolat 

diskutuoti su Centro vadovais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir 

sporto skyriaus atstovais dėl tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, kokybės užtikrinimo. 

 

 Galimas Švietimo įstatymo pakeitimas dėl įtraukiojo ugdymo. Lietuvoje dar nėra 

susitarta ir pasiruošta įtraukiajam ugdymui: nesukurtos aplinkos, neužtikrintas pedagogų 

rengimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais, trūksta „darbo įrankių“ 

pedagogams, nepakanka pagalbos specialistų lopšeliuose - darželiuose, trūksta mokytojų 

padėjėjų, o ir esamų kompetencija darbui nepakankama. Trūksta visuomenės švietimo, 

supratingumo ir tolerancijos. Problemos sprendimo būdas – nelaukiant kol bus pasiruošta 

šalies mastu – mokyti Alytaus miesto ugdymo įstaigų bendruomenes dirbti su SUP vaikais, 

dalintis patirtimis iš gerųjų užsienio ir Lietuvos mokyklų pavyzdžių, aktyviai 

bendradarbiauti su ŠMSM, NŠA, Lietuvos Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo centro 

specialistais, ieškoti galimybių dalyvauti regioniniuose, šalies, ES projektuose, kad 

pritraukti lėšų kokybiškiems, intensyviems mokymams pagal mokslu pagrįstas metodikas. 

 

 Pasibaigus NŠA  projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ laikui konsultuojamų 

klientų skaičius psichologams gali padidėti. 

 

 Trūkta atskirų kabinetų specialistų darbui, erdvių seminarams, klientų 

laukiamiesiems, renginiams organizuoti, pastatas nepritaikytas neįgaliesiems, nėra 

parkavimo aikštelių žmonėms su negalia. Tikimasi dirbti kokybiškesnėmis sąlygomis. 

 

 

 



 Nepakankamas materialinis aprūpinimas. Ieškoti galimybių papildomai užsidirbti, didinti 

teikiamų paslaugų ne Alytaus miesto vaikams, jų tėvams, mokytojams kainas.  

 

 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui,                                     Silvija Peštenienė 

l.e. direktoriaus pareigas    

                                                                                                              

   


