
 
 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

TVIRTINU 

Direktorė 

 

Danutė Matulevičienė 

 

 

ALYTAUS  MIESTO  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS  TARNYBOS 

2022 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2022-01-02 Nr. L- 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

 

3-31 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.ampt@ppt.alytus.lm.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 

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


3-31 d.  

 

 Metodinės konsultacijos ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos 

specialistams 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinė 

tarnyba (Miklusėnų 

g.36, Alytus)  

Zita Pupkienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos  

psichologė 

 Laikas bus derinamas su įstaigomis Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos darbuotojų 

susitikimai su ugdymo įstaigų 

Vaiko gerovės komisijų nariais 

Ugdymo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijų 

nariai 

Alytaus miesto 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. Nuotolinis  

Danutė 

Matulevičienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorė, 

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

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: 

pavaduotojas@ppt.

alytus.lm.lt 

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

 

25 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 

Rimantas 

Židanavičius, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 



 švietimui ir 

metodiniam darbui 

el.paštą: 

pavaduotojas@ppt.

alytus.lm.lt 

tarnybos direktorės 

pavaduotojas 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

 

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 

Visą mėnesį  
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.  

+370 657 54599 

Kristina 

Baranauskienė, 

Jolanta Dimšienė, 

Zita Pupkienė, 

Vilija Šiugždinytė, 

Aušra 

Žvinakevičiūtė- 

Stankevičienė, 

Alma Golcienė, 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

psichologės 

 

 

 

 

Direktorės  pavaduotojas švietimui ir metodiniam darbui                                  Rimantas Židanavičius 


