
 

 

 

 
 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

 

TVIRTINU 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui 

                                                                                                                                                       ir metodiniam darbui, 

                                                                                                                                                       l. e. direktoriaus pareigas 

 

                                                                                                                                                       Silvija Peštenienė 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2021 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2021-01-04 Nr. L-1 

Alytus 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Sausio 

4 - 31 d.  

pirmadienį - 

ketvirtadienį 8.00 - 

12.00 val., 12.45 – 

17.00 val.,penktadienį 

8.00 - 12.00 val., 12.45 

- 15.45 val. 

Registruotis tel. (8 315) 

75 507, (+370) 657 54 

Pedagoginės psichologinės, socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimas, pedagoginis, 

psichologinis, metodinis konsultavimas. 

 

Mokiniai, tėvai, 

pedagogai, švietimo 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu būdu  PPT specialistai 



599 arba rašyti 

el.p.ampt@ppt.alytus.l

m.lt 

Sausio 4 

d.  

15.00 val. Pateikti pasiūlymus ir pastabas dėl dokumentų 

„Įtraukties švietime plėtros 2021–2024 metų 

veiksmų planas“ ir  

„Įtraukties švietime plėtros 2021–2024 metų 

veiksmų planas“ 

 

PPT specialistai Į Silvijos Peštenienės 

el. paštą 

PPT specialistai 

Sausio 5 

d.  

13.00 val.  Darbuotojų pasitarimas „Dėl dokumentų 

rengimo/tvarkymo, pasiruošimo įtraukiajam 

ugdymui ir audito išvadų įgyvendinimo“ 

PPT specialistai, 

raštinės vedėja, 

metodininkė/direktor

iaus pavaduotoja 

administracijai ir 

ūkiui 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Sausio  

8 d. 

9.00 val.  Miesto psichologų metodinio būrelio pasitarimas Miesto psichologai Nuotoliniu būdu Kristina 

Baranauskkienė.PPT 

psichologė 

mailto:el.p.ampt@ppt.alytus.lm.lt
mailto:el.p.ampt@ppt.alytus.lm.lt


Sausio  

11 d.  

15.00 val. Pateikti užpildytą formą direktoriaus ataskaitai 

apie kiekvieno specialisto darbą bei informaciją 

apie 2020 metų veiklos plano vykdymą 

(pastaba: ankstesnis terminas buvo iki 2020-12-

30, formos į el.paštus atsiųstos 2020-11-16 d. 

Nepildyti senos NŠA formos) 

Darbuotojai Atsiųsti į Silvijos 

Peštenienės el.p 

PPT darbuotojai 

Sausio  

13 d. 

14.00 val. Metodinė konsultacija logopedams ir 

specialiesiems pedagogams (atvejų analizė) 

Švietimo įstaigų 

logopedai ir 

specialieji pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

PPT logopedė, 

Neringa 

Janušauskienė, PPT 

specialioji pedagogė 

Sausio  

18 d.  

 12.00 val.  Metodinė konsultacija ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų grupių auklėtojoms, dirbančioms su 

vaikais, turinčiais didelių SUP "Vaikų emocinių 

ir elgesio problemos ir jų sprendimo būdai“ 

 

Registruotis el.p. appt.zita@gmail.com iki sausio 

14 d. 

 

Ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

pedagogės 

Nuotoliniu būdu Zita Pupkienė,  

PPT psichologė 

 

Sausio 21 

d. 

10.00 val. Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

meninio ugdymo pedagogų seminaras Muzikinio 

ugdymo metodai užsienyje ir Lietuvoje 

 
 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo muzikos 

pedagogai 

 

Nuotoliniu būdu Aušra 

Marcinkevičienė, 

PPT metodininkė, 

Birutė Černevičienė 

mailto:appt.zita@gmail.com


Sausio  

22 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto skyriaus vasario 

mėnesio veiklos planą 

PPT darbuotojai į Silvijos Peštenienės 

el. paštą 

Silvija Peštenienė,  

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Sausio  

25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius į Alytaus 

miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 

vasariomėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Sausio 

27 d. 

14.00 val.  Nuotolinė metodinė konsultacija logopedams ir 

specialiesiems pedagogams (atvejų analizė) 
Švietimo įstaigų 

logopedai ir 

specialieji pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

PPT logopedė, 

Neringa 

Janušauskienė, PPT 

specialioji pedagogė 

Bus 

pranešta 

Bus pranešta Papildomi pasitarimai PPT darbuotojams PPT darbuotojai Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

 

      Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui                                  Silvija Peštenienė 

 


