
 
 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
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Danutė Matulevičienė 

 

 

ALYTAUS  MIESTO  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS  TARNYBOS 

2022 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2022-02-28 Nr. L- 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

2 d. 8.55 - 9.40 val. Profesinio tinkamumo testo 

atlikimas grupėje  

 

mokiniai Jotvingių gimnazija Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

psichologė, M. 

Stasiukynienė, 

Jotvingių 

gimnazijos 

profesijos patarėja  



3 d. 8.00-9.40 val. 

11.00-13.00 val. 

Profesinio tinkamumo testo 

atlikimas grupėje 

mokiniai Jotvingių gimnazija Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

psichologė, M. 

Stasiukynienė, 

Jotvingių 

gimnazijos 

profesijos patarėja 

9 d. 9 val. Atvejo vadybos posėdis Alma Golcienė Nuotoliniu būdu Alma Golcienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos  

psichologė 

15 d. 12 val. Seminaras "Pagalba vaikams 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, įtraukiojo ugdymo 

sąlygomis" 

Psichologų metodinio 

būrelio nariai 

Nuotoliniu būdu Zita Pupkienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

psichologė, Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

metodininkė 

21 d. 16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus sausio  mėnesio veiklos 

planą 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos darbuotojai 

į Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojo 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

el.paštą: 

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 



rimantas.zidanavici

us@amppt.lt  

metodiniam darbui 

 

23 d. 16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos sausio  

mėnesio planą 

 

 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos darbuotojai 

į Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojo 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

el.paštą: 

rimantas.zidanavici

us@amppt.lt  

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

 

31 d. 10.00-14.00 val. Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Įtraukiojo meninio 

ugdymo inovacijos“ 

Muzikos, teatro, 

dailės, šokio 

pedagogai, pagalbos  

specialistai 

Nuotoliniu būdu Prof. dr. Aldona 

Vilkelienė, 

Lietuvos muzikos 

ir  

teatro akademija, 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Gabrielė 

Dambauskaitė, 

Alytaus muzikos 

mokyklos direktorė 

Undinė 

Pinkevičienė, 

Alytaus muzikos 

mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

metodininkė 

mailto:rimantas.zidanavicius@amppt.lt
mailto:rimantas.zidanavicius@amppt.lt
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Antradieniais  13.00-14.00 val.  Darbuotojų susirinkimai Alytaus miesto PPT 

specialistai, raštinės 

vedėja, direktoriaus 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbuii, 

metodininkė 

 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos metodinis 

kabinetas arba 

nuotoliniu būdu 

(Miklusėnų g.36, 

Alytus) 

Danutė 

Matulevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorė 

 

1-31 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.  (+370) 657 54599 

arba rašyti el.p. info@amppt.lt 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos teikimas, pedagoginis, 

psichologinis, metodinis 

konsultavimas teikiamas įprastu ir 

nuotoliniu būdu 

 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos darbuotojai, 

klientai 

Alytaus miesto 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 (Miklusėnų g.36, 

Alytus)  

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

specialistai, 

administracijos 

darbuotojai 

1-31 d.  

 

 Metodinės konsultacijos ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos 

specialistams 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinė 

tarnyba (Miklusėnų 

g.36, Alytus)  

Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė, 

Neringa 

Janušauskienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

specialioji 

pedagogė 

1-31 d.  Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

psichologių individualios 

metodinės konsultacijos ugdymo 

įstaigų pedagogams ir švietimo 

pagalbos specialistams 

Ugdymo įstaigų 

pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Nuotoliniu būdu. 

Registruotis į 

konsultacijas tel. 

Nr. +370 657 

54599 

Kristina 

Baranauskienė, 

Jolanta Dimšienė, 

Zita Pupkienė, 

Vilija Šiugždinytė, 

Aušra 

Žvinakevičiūtė- 

Stankevičienė, 

Alma Golcienė, 

mailto:el.p.%20info@amppt.lt


Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

psichologės 

 

1-31 d.  Parengti Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos ataskaitą Alytaus miesto 

savivaldybės tarybai už 2021 m.   

 Alytaus miesto 

pedagoginė 

psicholginė tarnyba 

Danutė 

Matulevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorė, 

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

Mindaugas 

Skestenis, Alytaus 

miesto pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas ūkiui 

ir administracijai 

 

 

 

Direktorės  pavaduotojas švietimui ir metodiniam darbui                                  Rimantas Židanavičius 


