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1. ĮVADAS 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta, kad viena iš švietimo sistemos 

struktūrinių dalių yra švietimo pagalba, kurią mūsų savivaldybėje teikia Alytaus miesto pedagoginė 

psichologinė tarnyba (toliau tarnyba). 

Tarnyba teikia psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, konsultuoja 

tėvus ir pedagogus, sprendžiant vaikų problemas. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 

teikia paslaugas Alytaus miesto vaikams nuo 0 iki 18 metų (21 metų, jeigu jie turi specialiųjų 

poreikių), jų tėvams (globėjams) ir pedagogams. Tarnybos specialistai įvertina vaikų specialiuosius 

ugdymosi poreikius, pritaiko jiems programas pagal jų gebėjimus. Tarnybos specialistai dirba su 

vaikais, turinčiais bendravimo, emocinių, elgesio, profesijos bei mokymosi profilio pasirinkimo ir 

kitų psichologinių problemų, išgyvenančiais krizes. Svarbią vietą tarnybos darbe užima švietimas ir 

metodinė pagalba. Psichologai ir specialieji pedagogai organizuoja ir veda seminarus, paskaitas, 

diskusijas, grupinius mokymus aktualiais psichologijos ir specialiosios pedagogikos klausimais, 

teikia metodinę pagalbą mokyklose veikiančioms specialiojo ugdymo komisijoms ir atskiriems 

specialistams optimalių vaiko ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais. Tarnyba savo 

veikloje remiasi Danijos, Švedijos, Norvegijos bei kitų Europos valstybių patirtimi. Jos veikla labai 

svarbi dirbant su rizikos grupės vaikais, vykdant narkomanijos, suicidų, nusikalstamumo 

prevenciją, nes laiku neišsprendus, kad ir nedidelių psichologinių problemų, jos gali turėti didelę 

neigiamą įtaką tolimesniame asmenybės vystymesi. 

Tarnybos specialistai savo veikloje laikosi šių principų: 

- individualizavimo - sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į 

jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias 

ypatybes; 

 - vaiko dalyvavimo - prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam 

suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus); 
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 - bendradarbiavimo - išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo 

problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis tarnybos, mokyklos specialistų 

vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 - konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus - tarnybos 

specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir 

gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, 

profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;  

 - veiksmingumo - mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, 

mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms 

teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi 

organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) 

lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų 

taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą tarnybos veiklos teritorijoje, didinti 

švietimo veiksmingumą; 

 - profesionalumo - tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir 

kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją. 

  Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba yra savivaldybės biudžetinė švietimo 

įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi 

savo balansą, antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Tarnyba yra 

pavaldi Alytaus miesto savivaldybės tarybai. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais, Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais jos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

                                               2.   TARNYBOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba savo veiklą pradėjo 1997-02-03. 

Tarnybai vadovauja direktorė, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo II 

kvalifikacinę kategoriją, jai padeda direktorės pavaduotoja administracijai ir  ūkiui (0,5 etato) bei 

direktorės pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui. Įstaigos buhalterinę apskaitą veda vyr. 

buhalterė (0,75 etato), o tvarko raštvedybą, vykdo klientų registraciją – sekretorė (0,5 etato). Šiuo 

metu tarnyboje dirba 14 darbuotojų (11,75 etato), tai matyti iš lentelėje pateiktų duomenų. 

 

Darbuotojai Etatų kiekis Darbuotojų 

kiekis 

Direktorius 1 1 

Direktoriaus pavaduotojas švietimui ir metodiniam darbui 0,5 1 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai 0,5 1 

Psichologai : 5 6 

turinčių III kvalifikacinę kategoriją 2 2 

turinčių II kvalifikacinę kategoriją 3 4 

Specialieji pedagogai (logopedai, spec. pedagogai): 2 2 

turinčių vyr. spec. pedagogo kvalifikacinę kategoriją - - 

turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 2 2 

Gydytojas neurologas 0,25 1 

Neformaliojo švietimo organizatorius 0,5 1 

Vyr. buhalteris 0,75 1 

Sekretorius 0,5 1 

Valytojas 0,5 1 

Einamojo remonto darbininkas 0,25 1 
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Iš viso 11,75 14 

  

Viena iš Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijų - teikti metodinę 

ir kitą švietimo pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko 

pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos 

mokslo naujoves. Vykdydama šią funkciją, tarnyba 2013 m. rugsėjo 27 d. pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su UAB „Šviesa“ Mokymo centru. Bendradarbiaudama su šia įstaiga, 

alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, organizavo ir vykdė mokyklų vadovų, mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Už šios veiklos vykdymą buvo 

atsakinga direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui (0,5 etato). Veiklos apimtys 

kiekvienais metais didėjo: 2013 metais kvalifikacijos tobulinimo renginių (kurių trukmė ne mažesnė 

negu 6 akademinės valandos) dalyviams išduoti 26 pažymėjimai ir 6 pažymos lektoriams, 2014 

metais – 302 pažymėjimai ir 41 pažyma, 2015 metais – 598 pažymėjimai ir 88 pažymos, 2016 

metais iki gruodžio 1 d. – 565 pažymėjimai ir 59 pažymos. Kituose tarnybos organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (metodinės dienos tarnyboje bei švietimo įstaigose, metodinės 

konsultacijos, paskaitos) 2016 metais iki gruodžio 1 d. dalyvavo dar virš 400 dalyvių. 2016 m. 

lapkričio 3-4 d. įvyko Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, kaip įstaigos, 

vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

vertinimas, kurį atliko 2016 m. spalio 25 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-71 sudaryta išorinio vertinimo ekspertų darbo grupė. Šios darbo grupės išvadose 

nurodoma Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą akredituoti 3 metams. Kaip silpnosios 

pusės išvadose pateikiama: žmogiškųjų išteklių stoka dirbant  neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

srityje bei specialistų trūkumas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugoms teikti. 

 Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. švietimo 

pagalbos paslaugas pagal Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugų, skirtų 

Alytaus rajono vaikams ir mokiniams, teikimo sutartį 2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. SUT – 554, teikia 

ir kaimyninės savivaldybės gyventojams. 

 

3.  TARNYBOS STRATEGIJA 

 

  3.1. Vizija - atvira, šiuolaikiška, moderni, greitai, veiksmingai, kvalifikuotai 

reaguojanti į visuomenės poreikius institucija, teikianti švietimo pagalbos paslaugas vaikams, jų 

tėvams bei mokytojams. 

  3.2. Misija - padėti vaikams tapti harmoningomis asmenybėmis, teikiant jiems 

psichologinę ir/ar specialiąją pedagoginę pagalbą, jų tėvams, globėjams bei  pedagogams - reikiamą 

metodinę, konsultacinę, švietimo ir informacinę pagalbą bei plėtojant  bendradarbiavimą su kitomis, 

vaikui paramą teikiančiomis institucijomis. 

3.3. Vertybės - įgyvendinant viziją, vadovaujamasi šiomis vertybėmis: atvirumas ir 

tolerancija iniciatyvoms; bendradarbiavimas, kūrybingumas ir inovacijos tikslams pasiekti; 

pareigingumas, atsakingumas; atsakomybės už žmogų ir jo ateitį/karjerą suvokimas ir 

demonstravimas; savanorystės ir atjautos filosofijos įgyvendinimas. 

3.4.  SSGG analizė 

3.4.1. Stiprybės: 

3.4.1.1.Tarnyboje dirba profesionali specialistų komanda:  

3.4.1.1.1. darbuotojai yra kompetentingi ir pagal galimybes kelia savo kvalifikaciją; 

                     3.4.1.1.2. stipri vaiko pedagoginio - psichologinio įvertinimo komanda, gebanti 

įvairiapusiškai   nustatyti asmens psichologinės raidos ypatumus ir specialiuosius ugdymosi 

poreikius;  

3.4.1.1.3. specialistai dalykiškai, dėmesingai ir kvalifikuotai bendrauja su klientais; 
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3.4.1.1.4. specialistai bendradarbiauja ir teikia vienas kitam profesinę paramą, 

kolektyvo nariai  yra draugiški, geranoriški, aktyvūs, kūrybiški;  

3.4.1.2. Tarnybos  darbo patirtis leidžia jai efektyviai spręsti iškylančias darbo 

problemas. 

3.4.1.3. Tarnybos veikla derinama prie klientų poreikių: 

3.4.1.3.1. specialistų darbo laikas priderintas prie klientų  poreikių;  

3.4.1.3.2. tarnybos veikla įvairiapusiška, plačiai ir kompetentingai organizuojama 

pedagogų gerosios patirties sklaida; 

3.4.1.3.3. tarnybos rengiami  seminarai yra paklausūs pedagogų ir kitų specialistų 

tarpe; 

3.4.1.3.4. dauguma darbuotojų turi  projektų rengimo ir vykdymo patirties; 

3.4.1.3.5.  efektyviai veikia tęstinė  savanoriška „ Vyresniųjų draugų” programa;  

3.4.1.4. Vadovas sugeba kompetentingai sutelkti kolektyvą užduočių vykdymui.    

3.4.1.5.  Bendradarbiaujama  su  Alytaus miesto švietimo įstaigomis ir  kitų miestų 

pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis bei kitomis institucijomis. 

3.4.1.6. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos vieta patogi klientams, 

turima materialinė bazė leidžia  teikti   pedagoginę psichologinę pagalbą: 

specialistai turi kabinetus  individualiam darbui su klientais, 

tarnyba turi salę seminarams, mokymams ir kitiems grupiniams renginiams vykdyti. 

3.4.1.7. Sukurta specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų duomenų bazė. 

3.4.1.8. Sudarytos minimalios  sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti. 

3.4.2.   Silpnybės: 

  3.4.2.1. Nepakankamas finansavimas, kuris neleidžia  atnaujinti  fiziškai ir morališkai 

nusidėvėjusios materialinės bazės: 

  3.4.2.1. 1. specialistai nepakankamai aprūpinti šiuolaikiška 

informacijos/komunikacijos įranga, specialistų kabinetuose yra nepakankama  garso izoliacija, 

 nėra poilsio kambario darbuotojams. 

3.4.2.2. Netobula Mokinio krepšelio  metodika, pagal kurią neužtenka lėšų steigti ir 

jau įsteigtiems etatams finansuoti. 

3.4.2.3. Lėšų trūkumas riboja  darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

3.4.2.4. Reklamos stoka: nepakankamai informatyvi tarnybos internetinė svetainė, 

nepakanka informacijos apie tarnybos veiklą ir teikiamas paslaugas vietinėse  masinės informacijos 

priemonėse. 

  3.4.3.Galimybės: 

3.4.3.1. Gerinant darbo sąlygas ir tobulinant tarnybos darbuotojų kvalifikaciją, teikti 

pedagoginę psichologinę pagalbą, kūrybiškai  taikant efektyvius būdus ir metodus. 

3.4.3.2. Nuo 2017 m. sausio mėn. papildomai tarnyboje įsteigiant 0,5 direktoriaus 

pavaduotojo švietimui ir metodiniam darbui etato ir neformaliojo švietimo organizatoriaus 0,5 etato 

geriau tenkinti pedagogų ir kitų su vaikais dirbančių specialistų poreikius metodinei ir švietimo 

pagalbai vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais. 

3.4.3.3. Aktyvinti darbą su tėvais, organizuojant jiems mokymų grupes, kurių tikslas – 

pozityvios tėvystės įgūdžių diegimas ir stiprinimas. 

3.4.3.4. Gerinti informacijos sklaidą apie tarnybos veiklą, sukuriant interaktyvų jos 

internetinį puslapį. 

  3.4.4.Grėsmės: 

3.4.4.1.Netobula Mokinio krepšelio metodika ir nuolatinis lėšų specialistų etatų 

finansavimui trūkumas. 

3.4.4.2. Nėra aiškių specialistų darbo vertinimų kriterijų, o tai leidžia tikrintojams 

įvairiai interpretuoti tarnybos ir jos darbuotojų veiklą. 
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3.4.4.3. Specialiojo pedagogo ir logopedo valandinis įkainis pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje 19 proc. mažesnis negu lopšelyje darželyje ir 40 proc. mažesnis negu 

mokykloje. 

   3.4.5.Analizės išvados: 

3.4.5.1.Tarnyba turi sąlygas ir galimybes teikti pakankamai kvalifikuotą pedagoginę 

psichologinę pagalbą. 

3.4.5.2. Yra galimybė, teikiant mokamas paslaugas (pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas bei švietimo pagalbos paslaugos kitoms savivaldybėms), o uždirbtas lėšas naudojant 

specialistų darbo užmokesčiui ir įstaigos materialinei bazei stiprinti, išplėtoti kitų švietimo pagalbos 

paslaugų teikimą. 

 

4. VEIKLOS PRIORITETAS 

 

Švietimo pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. 

 

5. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Teikti kokybišką, savalaikę, veiksmingą pedagoginę ir psichologinę ir kitą švietimo 

pagalbą. 

 

6. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

6.1. Vykdant pedagogų, kitų su vaikais dirbančių asmenų ir tėvų (globėjų) švietimą, 

didinti žmogiškuosius resursus, steigiant papildomą etatą(-us) ir plėsti, įvairinti, viešinti veiklą;  

 6.2. Gerinant tarnybos darbuotojų darbo ir asmenų aptarnavimo sąlygas, atlikti 

tarnybos pastato apšiltinimo bei šiluminio mazgo ir ventiliacinės sistemos atnaujinimo darbus pagal 

parengtą techninį projektą; 

6.3. Tobulinti tarnybos darbuotojų kvalifikaciją ir sudaryti sąlygas jiems rengti, 

dalyvauti, įgyvendinti tarpinstitucinius / tarptautinius mokymosi ir bendradarbiavimo projektus. 

6.4. Įstaigos uždirbamas lėšas naudoti: 

6.4.1. materialinės bazės turtinimui (baldai, kompiuterinė, vaizdo, garso įranga, 

kompiuterinės programos, metodinės priemonės, metodinė literatūra ir kt.); 

6.4.2. specialistų darbo užmokesčiui ir/ar priedams prie atlyginimų už papildomai 

atliekamus darbus mokėti. 
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Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba          

(programos pavadinimas)          

                 

PROGRAMOS APRAŠYMAS          

                 

Biudžetiniai metai  2017–2019 metai           

Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnybos direktorė Jolanta 

Dimšienė, 195320656, Pulko g. 1 Alytus 
 

        

Vykdytojas (-ai)           

                  

Programos 

pavadinimas 
Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba 

 

         

Programos 

parengimo 

argumentai 
 

 

Programa tęstinė. Švietimas – prioritetinė valstybės 

remiama Lietuvos Respublikos raidos sritis. Švietimas 

daro įtaką miesto kultūrinei, socialinei ir ekonominei 

pažangai. Valstybinės  2013–2022 metų strategijos 

švietimo misija – suteikti kiekvienam su Lietuva save 

susiejusiam asmeniui savarankiško ir aktyvaus 

gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo 

gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės 

nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, 

ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Pagrindinis 

strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu 

pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, 

atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir 

pasaulio ateitį. Švietimo pagalba yra viena iš švietimo 

sistemos dalių, kuri padeda vaikams tapti 

harmoningomis asmenybėmis, teikiant jiems 

psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą, jų 

tėvams, globėjams bei pedagogams - reikiamą 

konsultacinę ir informacinę pagalbą bei plėtojant 

bendradarbiavimą su kitomis, vaikui paramą 

teikiančiomis institucijomis. Švietimo pagalbos, kaip 

ir kitų švietimo sistemos grandžių veikla turi būti 

planinga. 

 

      

        

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus miesto 

strateginį plėtros 

planą) 

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo 

užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią 

miesto bendruomenę 

   

        

Šia programa 

įgyvendinami įstaigos 

strateginiai tikslai  

 

Teikti kokybišką, savalaikę, veiksmingą 

pedagoginę ir psichologinę ir kitą švietimo 

pagalbą 
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STRATEGINIS(-IAI) TIKSLAS(-AI)  

 

1. TIKSLAS. Teikti kokybišką, savalaikę, veiksmingą pedagoginę, psichologinę ir kitą 

švietimo pagalbą 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Įgyvendinant  tikslą, įvertinami specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, nustatomos vaiko 

pedagoginės psichologinės problemos, konsultuojami vaikai, jų tėvai ir pedagogai dėl vaiko 

ugdymo programų ir būdų, plėtojama prevencinė ir visuomenės švietimo veikla. Sudaromos sąlygas 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams plėtoti profesines ir 

bendrąsias kompetencijas, siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę ir 

pasiekti gerų ugdymo rezultatų. Teikiama švietimo pagalba visiems pageidaujantiems ir 

siekiantiems papildyti/įgyti žinių, tobulinti gebėjimus ir dalintis patirtimi, kad vaikai augtų saugūs ir 

laimingi, sėkmingai siektų karjeros. 
 

1.1. Uždavinys – Sudaryti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje palankias aplinkos sąlygas teikti 

vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) kvalifikuotą ir  savalaikę pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą. 
 

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo  kriterijai Atsakingi 

asmenys 

Lėšų šaltiniai* 
2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1.1.1.Užtikrinti 

pedagoginę 

psichologinę 

pagalbą vaikams, 

jų tėvams 

(globėjams) 

bei mokytojams 

dėl vaikų 

problemų. 

1. Atliktų pedagoginių 

psichologinių įvertinimų 

skaičius - 250 

2. Atliktų brandumo 

įvertinimų skaičius - 25 

3. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kiekis, turinčių 

kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, kuriems 

paskirta logopedo pagalba 

- 300 

4. Klientų (vaikų, tėvų ir 

mokytojų) skaičius, 

kuriems buvo suteikta 

psichologo pagalbą - 630 

Pedagoginio 

psichologini

o vertinimo 

komanda 

Vilija 

Šiugždinytė 

Gerda 

Šlenfuktaitė 

 

 

 

 

Psichologai 

SB, D SB, D SB, D 

1.1.2.Vykdyti 

profesinį 

konsultavimą ir 

informavimą. 

1. Mokinių, konsultuotų 

dėl profesinės karjeros 

skaičius - 700 

2. Mokinių, gavusių 

profesinio informavimo 

paslaugą skaičius - 210 

Vilija 

Šiugždinytė 

D D D 

1.1.3.Plėtoti 

projektinę veiklą, 

skirtą pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos veiklai 

tobulinti 

1. Parengtų projektų 

skaičius- 2 

2. Vykdomų projektų 

skaičius -2 

3. PPT specialistų 

dalyvavimas kitų įstaigų ar 

organizacijų 

parengtuose projektuose (pagal 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui bei 

specialistai 

SB ir ES SB ir ES SB ir ES 
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galimybes ir poreikį) 

1.1.4.Vykdyti 

prevencinę veiklą 

dirbant su 

rizikos grupės 

vaikais. 

1. Dalyvauta mokyklų Vaiko 

gerovės posėdžiuose - 15 

2. Dalyvauta savivaldybės 

Vaiko gerovės posėdžiuose- 5 

3. Dalyvauta prevencinėse 

programose ir vykdyta jų 

sklaida  – 4 programos 

4. Vykdyti pozityvios tėvystės 

kursai tėvams (globėjams, 

rūpintojams) – pagal poreikį: 

pavieniai asmenys ir ne mažiau 

kaip 40 val. grupinių 

užsiėmimų 

Specialistai SB SB SB 

1.1.5.Tobulinti  

darbuotojų 

kvalifikaciją. 

Dienų skaičius per 

kurias darbuotojai 

tobulino savo kvalifikaciją 

- 50 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

administracija

i ir ūkiui 

SB ir ES 

 (jei 

dalyvau 

jama ES 

projekte) 

SB ir ES 

 (jei 

dalyvau 

jama ES 

projekte) 

SB ir ES 

(jei 

dalyvau 

jama ES 

projekte) 

1.1.6.Modernizuoti 

darbo aplinką. 

1.Renovuotas šiluminis mazgas. 

2. Įrengta ventiliacijos sistema 

3. Apšiltintas pastatas 

4. Atnaujinami įstaigos baldai ir 

 techninė įranga 

Direktorė SB, ES 

ir KT 

 

SB, ES 

ir KT 

 

SB, ES 

ir KT 

 

1.2. Uždavinys - Užtikrinti švietimo pagalbos teikimą švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai) vaiko pažinimo, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų 

ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų sprendimo klausimais. 
1.2.1.Organizuoti 

pedagogų, pagalbos 

mokiniui 

specialistų ir 

ugdymo įstaigų 

vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimą bei tėvų 

švietimą. 

1.  Akredituotų ir 

įvykdytų kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

skaičius - 30 

2. Sudarytos sąlygos kitų 

organizatorių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiams vykdyti - 6 

atvejai 

3. Įstaigos darbuotojų parengtų 

ir įvykdytų programų skaičius - 

4 

3. Paskaitų/pranešimų 

pedagogams skaičius – 15 

4. Paskaitų/pranešimų 

tėvams/globėjams skaičius 

– 9 

5. Publikuotų straipsnių 

skaičius - 4 

6. Kitų visuomenės 

švietimo atvejų skaičius –pagal 

galimybes 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui bei 

specialistai 

SB,  

D ir KT 

SB, D ir 

 KT 

SB, D ir  

KT 
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Inicijuoti ir/ar 

organizuoti  

 gerosios patirties, 

diegiant 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo 

naujoves, 

sklaidą 

1. Atvirų pamokų ar kitų 

ugdymo renginių skaičius 

- 4 

2. Metodinių 

dienų/konsultacijų švietimo 

įstaigose 

skaičius - 9. 

3. Kitų gerosios patirties 

sklaidos atvejų skaičius -3 atv. 

4. Parengta interaktyvi 

interneto svetainė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui 

SB, D  SB, D SB, D 

 
*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos  ir 

kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT) 

 

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo 

rezultatas 

                      
 

        

Alytaus miesto bendruomenės poreikiai gauti pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo 

pagalbą yra tenkinami laiku ir kvalifikuotai. Lėšos, gaunamos iš įvairių finansavimo šaltinių, 

naudojamos tikslingai ir taupiai. 

Stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus                 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą stebi Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Atsiskaitoma už rezultatus steigėjui – Alytaus 

miesto savivaldybės tarybai. Pedagoginės  psichologinės tarnybos 2013-2015 metų veiklą 2016 m. 

yra įvertinusi Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. 

 

Direktorė                        Jolanta Dimšienė 

Vyriausioji buhalterė                      Jurgita Stadalnykaitė 
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