
 

PRITARTA    

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos darbuotojų 

2020 m. vasario 4  d.   

posėdyje, protokolo Nr. L-14 

  

PRITARTA    

Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  

2020  m.  kovo 18 d.   

įsakymu Nr. VVŠ-56-(10.6) 

 

      PATVIRTINTA  

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

direktoriaus pavaduotojos švietimui  

ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas 

2020 m. vasario 20 d. 

įsakymu Nr. V-20 

 

 
 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
2020-2022 - ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

VIZIJA 

Moderni, atsižvelgianti į poreikius ir kvalifikuotai teikianti švietimo pagalbos paslaugas, atvira 

kaitai, bendradarbiavimui ugdymo įstaigų partnerė. 

 

MISIJA 

Užtikrinti kokybišką pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą vaikams (mokiniams), jų tėvams 

(globėjams), pedagogams, kitiems specialistams, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo, metodinę 

pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams, telkiant visuomenę vaiko gerovei. 

 

VERTYBĖS 

Tolerancija, pagarba, dėmesys klientams. 

Profesionalumas, atsakingumas. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Atvirumas naujovėms ir pokyčiams. 

 

 

 

 



 VEIKLOS PRIORITETAI 

 

 Veiksmingos švietimo pagalbos teikimo gerinimas. 

 Emocinio vaikų saugumo užtikrinimas, sveikatingumo ir žalingų įpročių prevencinis 

ugdymas. 

 Karjeros kompetencijos, būtinos norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar 

darbinę veiklą, ugdymo plėtotė. 

 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

 Švietimo bendruomenei teikiamos veiksmingos, kvalifikuotos savalaikės pedagoginės 

psichologinės ir kitos švietimo paslaugos. 

 Pagalba mokykloms sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis, plėtoti savo galias ir 

gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis ir būti nediskriminuojamam dėl 

ugdymosi poreikių įvairovės. 

 Švietimo pagalbos specialistai metodiniuose būreliuose kas mėnesį dalijasi gerąja patirtimi, 

siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

 Užtikrinamas socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

 Mokiniams padedama geriau pažinti ir įsivertinti savo bendruosius intelekto gebėjimus, jų 

struktūrą, asmenybės savybes, vertybes, interesus bei polinkius. 

 Stiprinama besimokančios bendruomenės kultūra, kolegialus grįžtamasis ryšys.  

 

 

I. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Išorinė aplinkos analizė 

Politiniai veiksniai: 

                Valstybinės 2013-2022 metų strategijos švietimo misija – suteikti kiekvienam save su 

Lietuva susiejusiam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti 

savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu. Švietimo pagalba yra viena iš 

švietimo sistemos sudedamųjų dalių – padėti vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams, kitiems su 

vaikais dirbantiems specialistams, teikiant pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą, 

pasiekti kuo geresnių ugdymo (si) rezultatų.  

                Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, apibrėžiantis švietimo politiką, nurodo, kad 

švietimas turi būti plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei tenkančius naujus iššūkius ir 

atsiveriančias galimybes. 

                Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškelta sumanios Lietuvos vizija, todėl 

švietimui tenka pareiga sutelkti švietimo bendruomenę ir visus žmones nuolat ir kryptingai lavinti 

siekiant asmeninės ir šalies sėkmės. 

              Alytaus miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginiame plane veiklos prioritetas -

švietimo bendruomenės ugdymas. Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir 

operatyvaus reagavimo į ugdymo turinio kaitą, būtina nuolat organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

priemones, dalintis metodinės veiklos ir pedagoginio darbo patirtimi.  Profesionali pedagoginė 

psichologinė pagalba turi būti koncentruota, kad būtų galima sėkmingai konsultuoti tėvus ir vaikus, 

vykdyti individualias ir grupines pratybas, padėti lavinti vaikų sutrikusias funkcijas, padėti 



mokytojams atpažinti vaikus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba. 

            Pagrindinė pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos sritis - švietimo pagalba.  

            Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę 

atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo 

žmogiškuosius resursus; teikti reikalingą konsultacinę, informacinę pagalbą tėvams (globėjams, 

rūpintojams) bei mokytojams dėl šių vaikų problemų.  

            Alytaus miesto tarybos sprendimu patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo modelis reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ir Alytaus miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų bendradarbiavimo tikslus, uždavinius, principus, organizacinę struktūrą ir 

funkcijas, veiklos organizavimą, monitoringą ir skatinimą. Vadovaujantis juo pedagoginė 

psichologinė tarnyba skatina ir diegia pažangią iniciatyvą, padedančią švietimo darbuotojams ir 

kitiems suaugusiesiems tobulinti profesinį meistriškumą, koordinuoja mokytojų konsultantų, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, ugdymo karjerai ir dalykinių metodinių būrelių 

veiklą, organizuoja metodinę veiklą, teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą pedagoginiams 

darbuotojams ir vadovams, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja 

mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos specialistų, kitų suaugusiųjų grupių 

kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

            LR Seimas po pateikimo pritarė Švietimo įstatymo projektui, kuriame nebelieka nuostatos, 

kad mokyklos gali nepriimti specialiųjų poreikių vaikų. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, kad 

„švietimo prieinamumas užtikrinamas pritaikant mokyklos aplinką (fizinio pritaikymo, 

informacinę), teikiant psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę 

pagalbą, teikiant kitas paslaugas, aprūpinant ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis 

mokykloje ir specialiosiomis mokymo priemonėmis, kitais įstatymų nustatytais būdais“. 

           Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-

1367 nauja redakcija patvirtinti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, įgalinantys organizuoti ilgalaikes 

kompetencijos tobulinimo programas. 

             Vyksta svarstymai dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos. 

Ekonominiai veiksniai: 

            Viena didžiausių problemų, kurią patiria Lietuva ir Alytaus miestas, yra prastėjantys 

demografiniai rodikliai, mažėjantis gyventojų skaičius. 2015 m. Alytaus mieste gyveno 55,6 tūkst. 

gyventojų, o 2020 m. pradžioje (išankstiniais duomenimis) – 49,9 tūkst. Viena iš gyventojų 

skaičiaus mažėjimo priežasčių yra neigiama natūrali kaita. Kita ne mažiau svarbi gyventojų 

skaičiaus mažėjimo priežastis – migracijos procesas. Šalies mastu daugiau kalbama apie tarptautinę 

emigraciją, kai gyventojai išvyksta į užsienio šalis, tačiau Alytaus m. savivaldybės atveju svarbi yra 

ir vidinė migracija, kai gyventojai išvyksta į kitas Lietuvos teritorijas, dažniausiai kitus miestus, kur 

yra daugiau galimybių. Gyventojų netenkina gyvenimo kokybė miesto daugiabučių namų 

kvartaluose, kur dauguma namų yra energetiškai neefektyvūs, neestetiškos išvaizdos, viešųjų erdvių 

ir kiemų infrastruktūra susidėvėjusi ir nepatraukli, trūksta vietų automobiliams statyti. Dėl to 

žmonės siekia susikurti naują gyvenimo kokybę individualių namų kvartaluose užmiestyje. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas susijęs su tam tikrais iššūkiais, nes mažėja vartotojų bazė ir 

teritorijos ekonominis aktyvumas, sunkiau išlaikyti ir gerinti gyvenimo lygį, užtikrinti užimtumą ir 

pajamas, daugėja socialinių problemų, be to, didėja infrastruktūros išlaikymo išlaidos (pvz., 

komunalinės paslaugos). 2019 m. pradžioje mieste gyveno 61,7 proc. darbingo amžiaus žmonių, 

24,5 proc. pensinio amžiaus ir 13,8 proc. gyventojų iki 15 metų. Remiantis analizuojamais 

rodikliais, Alytaus mieste yra dar pakankamai likusios jaunos darbo jėgos – ją būtina išlaikyti ar net 

padidinti, t. y. kelti Alytaus miesto gyventojų užimtumo lygį, keisti požiūrį į jaunąją kartą: 



infrastruktūros, verslumo, socialiniais, švietimo ir kt. klausimais. Gyventojų ekonominis užimtumas 

yra viena pagrindinių ekonominės gerovės ir plėtros prielaidų. Kita problema – senėjanti 

visuomenė. Keičiasi visuomenės struktūra – mažėja darbingo amžiaus žmonių, vaikų, daugėja 

pensinio amžiaus žmonių. Demografinės senatvės koeficientas rodo, kiek pagyvenusių (65 metų ir 

vyresnio amžiaus) žmonių tenka šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus – Alytaus mieste nuo 2015 m. jis 

išaugo 25,4 proc.  2019 m. pradžioje jis sudarė 168 (Lietuvoje – 131).  

             Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus mažėja ir mokinių skaičius. Nuo 2015 m. mokinių 

skaičius mieste sumažėjo 614 mokinių, t. y. beveik 9 proc. Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 

ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi 2 189 vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi 559 

vaikai. Iš kitų savivaldybių mokyklose mokosi 1 294 mokiniai, ikimokyklinėse įstaigose – 669 

vaikai. 

             2015–2019 m. nežymiai kito nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis) ir 2019 m. Alytaus mieste buvo 9,5 proc. Lietuvoje šis rodiklis sudarė 8,4 proc. 

             Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytos lėšos PPT tenkino būtinas reikmes. Tačiau 

nepakanka lėšų vidaus aplinkos sutvarkymui - vėdinimo sistemos įrengimui, baldų atnaujinimo 

seminarų patalpoje. Aplinka nepritaikyta neįgaliesiems.  

              Teisės aktai numato galimybę skirti 2 proc. GPM lėšų, kuriuos galima panaudoti Tarnybos 

reikmėms. 

             Įstaiga lėšas kvalifikacijai planuoja tikslingai, didėja poreikis seminarų kokybei, 

efektyvumui, praktiniams mokymams.  

 

Socialiniai veiksniai: 

             Lietuvoje gerėja raidos sutrikimų turinčių vaikų diagnostika, todėl nustačius didesniam 

skaičiui vaikų raidos sutrikimus reikalinga švietimo pagalba specialiesiems ugdymosi poreikiams 

tenkinti.  Trūkta ugdymo įstaigose mokytojų padėjėjų, jiems - žinių, kaip dirbti su įvairių sutrikimų 

turinčiais vaikais, nėra įrankių darbui. 

             Nesumažėjo šeimų, kuriose neužtikrinama vaikams saugi aplinka.Tai įtakoja poreikius daug 

dėmesio skirti smurto, patyčių prevencijai, tolerancijos puoselėjimui.  

Technologiniai veiksniai: 

             Lietuvoje akivaizdi informacinių ir ryšių technologijų pažanga sudaro prielaidas ir švietimo 

įstaigose diegti pažangius ugdymo metodus, organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir 

netradicinėse edukacinėse erdvėse, ugdymo prieinamumą. Tai tinka ir Pedagoginės psichologinės 

tarnybos aplinkoms bei techninei bazei, kad galima būtų sėkmingai ir inovatyviai vykdyti paslaugų 

teikimą.  

             Laukiama elektroninio dokumentų valdymo sistemos įdiegimo. Tai taupytų žmogiškuosius 

resursus, laiką. 

Vidinė aplinkos analizė:  

              Švietimo pagalba teikiama Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurioje 

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

logopedas, pagal sutartį su Alytaus apskrities S.Kudirkos ligonine paslaugas teikia vaikų neurologas,  

direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, laikinai einanti ir direktoriaus pareigas, 

metodininkė ir direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui (vienas asmuo), raštinės vedėja, 

valytoja ir darbininkas.  

             Tarnyboje nėra socialinio pedagogo, konkursas buvo skelbtas, tačiau kandidatai neatitiko 

reikalavimų kompetencijai. 

 

 

 



Tarnybos darbuotojai 

 Darbuotojai 2019-12-31 

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

2. Psichologai (5 etatai) 7 

2.1 atestuotų psichologų skaičius: 7 

2.1.1 turinčių IV kvalifikacinę kategoriją 1 

2.1.2 turinčių III kvalifikacinę kategoriją 2 

2.1.3 turinčių II kvalifikacinę kategoriją 3 

2.1.4. turinčių I kvalifikacinę kategoriją 1 

3. Specialieji pedagogai (logopedai, spec. pedagogai) (2 etatai) 2 

3.1 atestuotų spec. pedagogų skaičius: 2 

3.1.1 turinčių vyr. spec. pedagogo kvalifikacinę kategoriją - 

3.1.2 turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 2 

4. Kiti specialistai (gyd. neurologė) (0,25 etato) 1 

5. Kiti specialistai (direktoriaus pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, metodininkė) (2 etatai) 

2 

6. Kiti specialistai (socialinis pedagogas) (0,25 etato) - 

 

             

            Tarnyba padeda ugdymo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą. Tarnyboje atliekamas 

pedagoginis psichologinis įvertinimas, pedagoginis psichologinis konsultavimas, psichologinės 

pagalbos teikimas, organizuojami mokymai (tėvams ir vaikams), pagalba mokykloms valdant 

krizes, teikiama metodinė ir kita švietimo pagalba.  

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

pagalba. Įstaigos strateginiame 2019-2021 m. 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. 

            Akredituojamos ir įgyvendinamos kvalifikacijos tobulinimo programos, seminaruose ir 

kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal jas kompetencijas tobulina Alytaus miesto 

ugdymo įstaigų darbuotojai. Organizuojama gerosios patirties sklaida. 2019 m. teiktos 

profesionalios pedagoginės psichologės pagalbos paslaugos Alytaus miesto ir rajono 

vaikams/mokiniams, didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų auklėtojų, jų padėjėjų, tėvų konsultavimui bei mokymams, ugdymo įstaigų pedagogų 

gerosios patirties sklaidai tobulinant mokėjimo mokytis kompetenciją. 2019 metais parengtos ir 

akredituotos 59 kvalifikacijos tobulinimo programos, kuriose dalyvavo 2291 dalyvis, t.y. 53 proc. 

daugiau nei planuota. 

            Tarnyba, įgyvendindama Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Bendradarbiavimo 

modelio tikslus, atsižvelgdama į iškeltus švietimo prioritetus 2019 metais mokslo metais, aiškinosi 

ugdymo įstaigų poreikį kvalifikacijos tobulinimo renginiams, dalyvavo miesto pedagogų metodinių 

būrelių veiklos kaitos procese, užtikrinant projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo tvarumą. 



2019 metais iš esmės atnaujinta Tarnybos interneto svetainė. Joje talpinama informacija apie 

pedagoginės  psichologinės tarnybos veiklą. 

            Inicijuota naujos registracijos į renginius sistemos Semi+ diegimo idėja, kuri pradėta 

įgyvendinti 2019 metų pabaigoje, pilnai bus įdiegta 2020 metų 1 ketvirtyje. 

            Visa informacija tvarkoma laikantis dokumentų valdymo reikalavimų. Asmeniniai Tarnybos 

klientų duomenys neatskleidžiami tretiesiems asmenims - informacija jiems teikiama tik 

apibendrinta, laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ( 2018-

07-16 Nr. XIII-1426 nauja redakcija).  

 

SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

Aukštos kvalifikacijos specialistų komanda, 

teikianti kokybiškas paslaugas.  

Sudarytos sąlygos specialistams tobulinti 

profesinę kompetenciją. 

Įsisavintos ir pradėtos konsultacijų metu taikyti  

3 naujos  metodikos. 

Dėmesys įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 

Kokybiniai pokyčiai bendradarbiaujant su 

Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

bendruomenėmis, skleidžiant gerąją įstaigų 

patirtį, tobulinant kvalifikaciją. 

 

Žmogiškųjų išteklių stoka įgyvendinti funkcijas 

(metodinę veiklą, olimpiadų organizavimą, 

pedagogų gerosios patirties banko kūrimą, 

projektinę veiklą). 

Nėra socialinio pedagogo. 

Trūksta kabinetų specialistams. 

Patalpos nepritaikytos neįgaliesiems. 

 

 

Galimybės  Grėsmės 

Projektinės veiklos galimybių panaudojimas.  

Švietėjiška specialistų veikla. 

Psichologinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms. 

Švietėjiška specialistų veikla. 

Tikslingas bendradarbiavimas su regiono 

karjeros centru „Karjeras“.  

 

Nėra aiškumo Švietimo tinklo pertvarkos fone. 

Pasibaigus projekto „Saugi mokykla“ veikloms  

mažiau bus teikiama psichologo paslaugų 

klientams. 

Nepakankamas materialinis aprūpinimas. 

 

Planavimo sistema. 

Įstaiga rengia trijų metų strateginį, metų veiklos, mėnesių planus. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

01. Plėtoti ir efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir kitos švietimo pagalbos, metodinės, 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugų veiksmingumą, sprendžiant ugdymo (si) problemas, 

užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę. 

 

 

 



Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Efekto vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas ir mato 

vienetas 

2020-ųjų metų 2021- ųjų metų 2022- ųjų metų 

E-01-01 Žmonių, gavusių 

pedagoginę, 

psichologinę pagalbą 

(mokinių, tėvų, 

mokytojų) skaičius  

1560 1570 1580 

 

 

 

STRATEGINIO PLANO PROGRAMA 

 

Įgyvendinimo metai 2020–2022 
 

 Asignavimų 

valdytojas (-ai), 

kodas 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinės tarnybos direktorius 

195320656 
 

 

Koordinatorius  

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, l.e. direktoriaus pareigas 

Silvija Peštenienė 

 

 

Vykdytojas (-ai) Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai 
 

 
Programos 

pavadinimas 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

veiklos plėtra 

 

Kodas  

01 
 

 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 
 

 

Švietimo įstatyme teigiama, kad mokinio specialiuosius ugdymosi 

poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais įvertina pedagoginė psichologinė tarnyba. Pagalbos 

mokyklai ir mokytojui paskirtis – teikti informacinę, ekspertinę, 

konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo 

veiksmingumą ir skatinančią mokyklos veiklos tobulinimą ir 

mokytojo profesinį tobulėjimą. Mokyklai ir mokytojui padedama 

tobulinti veiklą, siekti geresnės švietimo kokybės konsultuojant, 

atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą 

bei sudarant sąlygas tobulinti kvalifikaciją. Pagalbą mokykloms ir 

mokytojams teikia psichologinės, specialiosios pedagoginės, 

specialiosios, socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai, kvalifikacijos 

tobulinimo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, profesinės 

asociacijos ir kiti asmenys. Kvalifikacijos tobulinimo programas 

įgyvendina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Programa įgyvendina Valstybės 

švieitmo 2013-2022 metų strategijos tikslą – užtikrinant švietimo 

prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir 

jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokinams, studentams ir jaunimui 

palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. 

 

 



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 

strateginis tikslas 

 

 

Plėtoti ir efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir 

kitos švietimo pagalbos, metodinės, kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugų veiksmingumą sprendžiant 

ugdymo (si) problemas, užtikrinant kiekvieno mokinio 

asmeninę sėkmę. 

01-01 

 

 

 

 

 
 

Programos tikslo 

aprašymas (tikslas, 

uždaviniai) 

Tikslas įgyvendinamas teikiant kokybiškas, savalaikes ir efektyvias 

psichologų, logopedo, specialiojo pedagogo paslaugas Alytaus 

ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams, pagalbos 

mokiniui specialistams, vadovams; bendradarbiaujant metodinio 

darbo, kvalifikacijos tobulinimo klausimais su ugdymo įstaigų 

bendruomenėmis, kitomis institucijomis ir įgyvendinant šiuos 

uždavinius: 

 Siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko/mokinio asmeninę sėkmę 

teikti kokybiškas pedagogines psichologines ir kitas švietimo 

paslaugas, stiprinant besimokančią ir bendradarbiaujančią 

bendruomenę. 

 Kurti saugią, modernią aplinką darbuotojams ir klientams. 

 

 

 

Numatomas 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatas 

Programos įgyvendinimo sėkmę bus galima vertinti pagal šiuos 

rezultato ir produkto vertinimo kriterijus: 

Išplėtotos švietimo bendruomenei teikiamas veiksmingos 

paslaugos:  

atlikti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai visiems Alytaus 

miesto (ir rajono - pagal sutarties sąlygas) ugdymo įstaigų VGK 

nukreiptiems vaikams/mokiniams (100 proc.); 

vertinami vaikų intelektinių gebėjimai, rengiamos pažymos dėl 

PUPP ar brandos egzaminų pritaikymo; 

klientų, kuriems suteikta psichologinė pagalba, pedagoginės 

psichologinės, profesinės karjeros konsultacijos - skaičius nemažės; 

kasmet įsisavintos naujos bent 2 metodikos leis didinti konsultacijų 

veiksmingumą; 

kis paskaitų/pranešimų, specialistų vedamų seminarų, mokymų 

skaičius – orientacija į ilgalaikes programas ir įvairius gerosios 

patirties renginius;  

vykdomų patyčių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir kitų 

programų skaičius tenkins ugdymo bendruomenių poreikį; 

planuojamas dalyvavimas VGK komisijų posėdžiuose, 

tarpinstituciniuose pasitarimuose, 4 projektuose; 

 

metodinė, kvalifikacijos tobulinimo veikla organizuojama 

įgyvendinant švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio nuostatas. 

 

Kurti saugią, modernią aplinką darbuotojams ir klientams: 

užtikrinti įstaigos aplinkos funkcionavimą, atitinkantį higienos 

normas; 

modernizuoti specialistų darbo ir klientų aptarnavimo aplinką; 

sudarant galimybes nuolat tobulinti profesinę kompetenciją. 

  

 



 

Programos stebėsena vykdoma pagal įsivertinimo metodikoje 

numatytus rodiklius. 

Susiję Lietuvos 

Respublikos ir 

savivaldybės teisės 

aktai 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Valstybinė švietimo 

strategija 2013–2022 metams, Geros mokyklos koncepcija, Alytaus 

miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas, Alytaus miesto 

savivaldybės 2020–2022 metų strateginis planas, Strateginį planavimą 

Alytaus miesto savivaldybėje reglamentuojantys dokumentai, šios 

įstaigos nuostatai ir kiti, specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą nustatantys dokumentai. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas                         Silvija Peštenienė 
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2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos „Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos plėtra“ 

tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė 

 

           (tūkst.Eur)  

P
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s 
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o
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Pavadinimas 

F
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o
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n
is
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Vertinimo kriterijus 

Pavadinimas 

planas 

2
0
2
0
-i

ej
i 

m
et

ai
 

2
0
2
1
-i

ej
i 

m
et

ai
 

2
0
2
2
-i

ej
i 

m
et

ai
 

01 Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos plėtra         

01 Plėtoti ir efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir kitos švietimo pagalbos, metodinės, 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugų veiksmingumą sprendžiant ugdymo (si) problemas, 

užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę. 

Žmonių, gavusių pedagoginę, 

psichologinę pagalbą (mokinių, 

tėvų, mokytojų) skaičius 

 1560  1570  1580 

01 01 Siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko/mokinio asmeninę sėkmę teikti kokybiškas 

pedagogines psichologines ir kitas švietimo paslaugas. stiprinant besimokančią ir 

bendradarbiaujančią bendruomenę. 

Teikiamų paslaugų skaičius  7 7 7 

01 01 01 Pedagoginės psichologinės 

pagalbos ir kitų švietimo paslaugų 

teikimas. 

 

SB       Naujų konsultavimo metodų 

skaičius 

 

2  3   3 

D  162,4 168,9  175,7  

VB       

ES 14,0  14,0  14,0  

KT       

Iš viso: 176,4   182,9 189,7  

01 01 Iš viso uždaviniui: 176,4 182,9  189,7         
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01 02 Kurti saugią, modernią aplinką darbuotojams ir klientams Išlaikytų pareigybių, 

užtikrinančių kokybiškas 

specialistų darbo sąlygas, 

skaičius 

 2,25  2,25  2,25 

01 02 01 Saugios, modernios aplinkos 

darbuotojams ir klientams 

kūrimas. 

 

SB 116,2  137,0  137,0  Kvalifikacijos tobulinimo 

valandų skaičius. 

 

 

Informatyvi, moderni interneto 

svetainė (atnaujinimų, 

inovatyvių pokyčių skaičius) 

 480  530 550  

D             

VB             

ES             

KT 1,5  1,5   1,5 1  2  3  

Iš viso: 117,7 138,5   138,5       

01 02 Iš viso uždaviniui: 117,7 138,5  138,5          

01 Iš viso tikslui: 294,1 138,5  138,5          

01 Iš viso programai:  294,1 321,4  328,2    

 

 

 

 

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

  

  

(tūkst. Eur) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
2020-ųjų metų 

asignavimų planas 

2021-ųjų 

metų lėšų 

poreikis 

2022-ųjų 

metų lėšų 

poreikis 

1. Iš viso lėšų poreikis 294,1 321,4 328,2 

2. Finansavimo šaltiniai: 294,1 321,4 328,2 

2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso) 278,6 305,9 312,7 

2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis 

(iš jų) 

278,6 305,9 312,7 

2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 116,2 137,0 137,0 
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2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų 

valstybės valdymo lygių lėšos (D) 

162,4 168,9 175,7 

2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)    

2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų 

paramos lėšos (ES) 

14,0 14,0 14,0 

2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT) 1,5 1,5 1,5 

    

    

         

Direktoriaus pavaduotojas švietimui ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas                           Silvija Peštenienė 

       

 

 

                   AMPC buhalterė         Dovilė Juškevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


