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d. sprendimo Nr. S1Priedas
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
VADOVO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė
tarnyba. Adresas: Birutės g. 42, LT-21114. El. paštas: rastine@trakuppt.lt.
Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai patvirtinti
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. S1-154 ,,Dėl Trakų švietimo
pagalbos tarnybos vykdomų funkcijų pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo“, 1.1 punktu pakeičiant
Trakų švietimo pagalbos tarnybos paskirtį iš švietimo pagalbos tarnybos į pedagoginės psichologinės
pagalbos tarnybą, o taip pat pakeičiant Trakų švietimo pagalbos tarnybos pavadinimą ir vadinti ją
Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (1.2 punktas).
Minėtu Savivaldybės sprendimu Nr. S1-154 nuo 2017 m. spalio 1 d. buvo nuspręsta
atskirti tuo metu buvusios Trakų švietimo pagalbos tarnybos vykdomas funkcijas: mokytojų
metodinės veiklos organizavimo, moksleivių olimpiadų organizavimo, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo, profesinio orientavimo organizavimo ir nutraukti jų vykdymą Tarnyboje.
Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius pradėjo
dirbti vadovu nuo 2017 m. spalio 9 dienos. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės mero 2017 m.
spalio 6 d. potvarkiu Nr. K1-44 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis eiti direktoriaus pareigas iki
nuolatinio vadovo paskyrimo dienos.
1.1. Darbuotojai:
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. S1-203 ,,Dėl
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. S1-167 „Trakų rajono
švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus ir pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės
pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų pareigybių skaičius:
Pagalbos mokiniui specialistų
ir neformalaus ugdymo
organizatoriaus pareigybių
skaičius

10,00

Direktorių ir jų pavaduoto
jų, skyrių vedėjų ir jų
pavaduoto
jų pareigybių skaičius

1,00

Kitų darbuotojų pareigybių
skaičius

3,75

Kitų darbuotojų
pareiginės algos
pastoviosios dalies
koeficientų suma

13,4

1.2. Naudojamos patalpos:
Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Birutės g. 42, Trakai:
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skaičius (vnt.)
Bendras
plotas
(m²)

2
Administracijos kabinetai
Specializuoti kabinetai (psichologo, logopedo, spec. pedagogo)
Koridorius
Sanitarinė patalpa
Sandėliukas

2
6
1
3
1

265,55
Anksčiau turėtos patalpos pirmajame aukšte, skirtos metodinei veiklai, Trakų rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. Sprendimu „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Birutės
g. 42, Trakuose, Trakų r. sav., perdavimo patikėjimo teise“ Nr. S1-229 buvo perduotos Trakų
suaugusiųjų mokymo centrui. Patalpos antrajame aukšte buvo pritaikytos naujoms funkcijoms, vieną
kabinetą pertvarkant į du darbo kabinetus administracijos reikmėms ir vieną klasę pertvarkant į
kabinetą su darbo vietomis psichologams bei kambariu darbui su autizmo spektro sutrikimą sutrikimų
turinčiais asmenimis.
Tarnybos patalpose pagal patvirtintą grafiką tiriami mokiniai, turintys raidos sutrikimų,
vykdomi pedagoginiai psichologiniai tyrimai, konsultacijos, teikiama specialioji pedagoginė,
logopedinė, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba.
1.3. Biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys):
Finansiniai šaltiniai
Savivaldybės biudžetas SB
Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB(SP)
Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos)
SB(PN)
Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB(VB)
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Europos sąjungos paramos lėšos ES (projektai)
Valstybės biudžetas VB (PF)
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio
krepšeliui finansuoti (MK)
Kitos lėšos (pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir kt. paslaugos)

2017-01-01
2017-12-31
tūkst. eurų
107,4
2,8
-

Pastabos

17,7
89,7

-

8,4

-

-

2. Įstaigos veiklos rezultatai
Įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatuose
numatytus tikslus ir uždavinius, buvo teikiama psichologinė, logopedinė, specialioji ir socialinė
pedagoginė pagalba, tiriami asmens specialieji ugdymosi poreikiai (2017 m. ištirti 115), aptariamos
išvados, teikiamos rekomendacijos, orientuotos į konkretaus asmens individualių poreikių tenkinimą.
Konsultuojami pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai), siekiant padėti specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems vaikams. Taip pat siekiant veiksmingo pedagoginių psichologinių problemų sprendimo
buvo taikomos grupinės ir individualios konsultacijos, o sprendžiant vaikų ir tėvų santykių problemas
– konsultuojamos šeimos. Tarnybos psichologės mokiniams, jų tėvams ir mokytojams suteikė 1444
(1226 vaikams, 100 tėvams, 117 mokytojams) konsultacijas. Buvo dalyvaujama tėvų susirinkimuose,
klasės valandėlėse, Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, rajono ugdymo įstaigose buvo vykdomi
tyrimai. Tarnybos logopedės ugdymo įstaigose, kurios neturi logopedo, atliko visų vaikų logopedinį
vertinimą ir 13 ugdytinių nustatė kalbos ir kalbėjimo sutrikimų; teikė logopedinę bei specialiąją
pedagoginę pagalbą vaikams, kurių ugdymo įstaigose nėra specialistų. Nuo lapkričio mėnesio
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pradėtos teikti logopedinės konsultacijos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Logopedė rengė
pažymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties
formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir
eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Tarnybos patalpose darbui baigtas įrengti „multisensorinis“ kambarys, kuriame sensorinė
aplinka padeda savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais,
nusiraminti ir atsipalaiduoti. (Šis kambarys yra puiki ugdymosi erdvė vaikams, turintiems specialiųjų
poreikių, hiperaktyviems, autistams, turintiems klausos ar regos sutrikimų.) Baigiamas įrengti
kabinetas darbui su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais.
Tarnybos psichologės teikė pagalbą ugdymo įstaigoms krizių valdymo klausimais:
konsultavo mokinius, jų tėvus, mokyklų darbuotojus krizių atvejais. Buvo teikiamos metodinės
konsultacijos mokyklų Vaiko gerovės komisijoms, jų atskiriems nariams, skaitomos paskaitos,
pranešimai aktualiais vaiko ugdymo klausimais mokyklų bendruomenėms, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistams, socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su
socialinės rizikos šeimomis. 2017 metais buvo vedami Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kursai (60 val.) mokytojams. Įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros
įstatymo nuostatas, Tarnybos direktorius dalyvavo savivaldybės Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Tarnybos psichologės Kira Solovjovienė, Asta Jakonienė ir Rasa Ragažinskienė 2017 m. atliko 20
vaikų brandumo mokyklai įvertinimus.
Straipsnis apie Tarnybos teikiamas paslaugas buvo išspausdintas rajoninėje spaudoje.
2.1.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas
Įvertinimų skaičius
Atlikta specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų

115

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų

20

Atlikta vaikų kalbos ir kalbėjimo įvertinimas ugdymo
įstaigose, kurios neturi logopedo

13

Atlikta vaiko raidos įvertinimų (DISC metodika/VRS
metodika)
Psichologinis vertinimas ugdymo įstaigose

12/1

Pastabos
Vertina keli specialistai. Į
vertinimą
įeina
pirminis
pokalbis su tėvais ir vertinimo
išvadų pristatymas.
Į vertinimą įeina pirminis
pokalbis su tėvais ir vertinimo
išvadų pristatymas.
Vaikai, kuriems nustatytas
kalbos ir/ar kalbėjimo
sutrikimas

30

2.1.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas
Klientų skaičius

e. paštu/
telefonu

Mokykloje

PPT

Soc. pedagogo

e. paštu/
telefonu

Mokykloje

PPT

Psichologo

e. paštu/
telefonu

Mokykloje

Logopedo

PPT

e. paštu/
telefonu

Mokykloje

Specialiojo pedagogo

PPT

Klientų
grupė

4
Pedagogai

2

2

5

Švietimo
pagalbos
specialistai

4

4

5

Švietimo
įstaigų
vadovai

2

2

Tėvai

6

12

Vaikai/

2

11
2

3

2

15

3

40

4

2

10

4

12

17

27

9

6

31

33

77

13

2

2

2
1

1

29

mokiniai
Kiti
Iš viso

14

8

22

34

3

3

2.1.3. Psichologinės pagalbos teikimas
Problema

Klientų

Konsultacijų skaičius

skaičius
Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo sutrikimas, depresiškumas,
prislėgtumas, liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas,
agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, melavimas,
manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas prieraišumas,
piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.)

191

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir mokytojų,
bendraamžių, šeimos narių; vienišumas)

45

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos stoka ir kt.)

63

748 (622 vaikų, 54 tėvų, 72
mokytojų konsultacijų)

256 (247 vaikų, 4 tėvų, 5
mokytojų konsultacijos)
154 (127 vaikų, 15 tėvų, 12
mokytojų konsultacijos)

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, netektys,
skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, fizinė ar
psichologinė atskirtis nuo tėvų)

24

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis)

16

61 (43 vaikų, 6 tėvų, 8
mokytojų konsultacijos)
29 (21 vaikų, 4 tėvų, 4
mokytojų konsultacijos)

Klinikinės (hiperaktyvumo sutrikimas, neurozės (tikai, enurezė,
įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.), depresija, elgesio sutrikimai,
fobijos, autizmas, valgymo, nerimo sutrikimas, potrauminio streso
sindromas, priklausomybės ir kt.)

31

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, savęs pažinimas ir
saviugda)

9

117 (86 vaikų, 15 tėvų, 16
mokytojų konsultacijos)
34 (33 vaikų, 1 tėvų
konsultacija)

5
Kita (profesijos pasirinkimo)

45 (44 vaikų, 1 tėvų

23

konsultacijų)
Iš viso:

1444 (1226 vaikų, 100

402

tėvų, 117 mokytojų konsultacijų)

2.1.4. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas
Specialiojo pedagogo
Taip

Ne

4

Logopedo
Taip

Surdopedagogo
Ne

Taip

Tiflopedagogo

Ne

Taip

Ne

9

2.1.5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas
Trukmė

Problemos
Diagnostinis – konsultacinis darbas

1.

Vykdomas nuolat,
vertinant vaikų spec. ugdymosi
poreikius

2.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Nuolat bendradarbiaujama
su švietimo įstaigų specialistais,
vadovais, administracija,
mokytojais

3.

Prevencinė veikla

4.

Kita

2.1.6. Grupių vedimas
Eil.
Nr.

Grupės pavadinimas

Skaičius

Specialistas
Dalyviai

Valandos

1.

Efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymas

psichologas

10

12

2.

8 klasės mokiniai (Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinė

psichologas

7

4

mokykla)

6
3.

9 klasės mokiniai (Aukštadvario gimnazija)

psichologas

4

4

4.

6 klasės mokinės (Paluknio ,,Medeinos” gimnazija)

psichologas

2

10

5.

1 klasės mokiniai (Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio

psichologas

12

2

pagrindinė mokykla)

2.1.7. Metodinė veikla
Priemonių skaičius
Priemonės

PPT patalpose

Kitose
įstaigose

Dalyvavimas metodinės dienos
Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinės grupės veikloje
Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje
Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinės grupės veikloje
Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės
grupės veikloje

2

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje

3

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose

53

Vadovavimas studentų praktikai
Pedagoginės veiklos vertinimas atestuojantis pedagogui
Psichologų asistentų ir pirmus metus dirbančių psichologų kuravimas
Bakalauro ar magistro darbų recenzavimas
Metodinių priemonių, knygų rengimas

1

7
Kita
1.

Vizitas į Molėtų PPT.

1

2.

Pranešimas „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
mokymosi stiliai“ rajoninėje konferencijoje „Kuriame gerą mokyklą,
kurioje gera ir saugu mokytis“.

1

3.

Pranešimas „Mažais žingsneliais link gražios kalbos“ respublikinėje
metodinėje-praktinėje
konferencijoje
„Pagalbos
galimybės
ugdymo(si) sunkumus patiriančiam vaikui“.

1

4.

Stendinis pranešimas „Žaisdami mokomės kalbėti“ tarptautinėje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko kalba. Holistinis
(visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“.

1

5.

Metodinių priemonių parodos organizavimas respublikinėje
„Sveikatos želmenėliai“ metodinėje –praktinėje konferencijoje
„Sveikas vaikas-laimingas vaikas“.

1

2.1.8. Pedagoginis psichologinis švietimas
Priemonių skaičius
Priemonės
spec.pedagogo

logopedo

psichologo

Seminarai
(trukmė –ne mažiau 6/8
val.)
Pedagogams

1 (kartu su
psichologu), 60
val.

1

Tėvams
Švietimo pagalbos
specialistams
Vaikams
Paskaitos/
Pranešimai
Tėvams

7

Mokiniams

14

Pedagogams

1

soc. pedagogo

8
Švietimo pagalbos
specialistams
Kiti
Mokymai
Pedagogams
Tėvams
Mokiniams
Švietimo pagalbos
specialistams
Kiti
Straipsniai
spaudoje/internete

1

Rekomendacijų,
lankstinukų rengimas

9

Atvejų aptarimai, analizė
(konsultacijų, kursų, situacijų
aptarimas su mokyklų, kitų
PPT
specialistais/pedagogais/tėvai
s ieškant sprendimo,
pasidalinant patirtimi,
reflektuojant)
Kita (išvardinti)

1

4 ak.val. mokytojų
savipagalbos dirbtuvės
,,Emocijos darbe“.

2.1.9. Prevencinė veikla
Priemonių skaičius
Priemonės

PPT priklausančiose
patalpose

Kitose
įstaigose

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje

3

Dalyvavimas projektinėje veikloje

3

9
1.

PPT inicijuoti ar įgyvendinti projektai

Dalyvavimas projekte „VET

2

specialists competencies
development in the field of
positive parenting teaching
(POSITIVE)“ No.2015-1LT01-KA202-013480.
Dalyvavimas tarptautiniame
projekte „Sveikatai palankios
mitybos inovatyvaus
mokymo metodologijos
vystymas ir praktika
ikimokykliniame ir
pradiniame
ugdyme“ (orig. „Innovative
teaching methodology of
health friendly nutrition
development and practice in
pre-primary and primary
education (HealthEDU)“)

2.

PPT dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose projektuose

Erasmus + programos KA2

1

strateginės partnerystės
projekte „ E - Learning from
Nature“, Nr. 2015-1-IT02KA201-015133
Tarpžinybiniai / tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai
Akcijos
Kita:
1.

Klasės

valandėlės

(psichologinių

problemų

prevencija,

intervencija)
2.

1-4 kl. mokiniai ir 5-10 kl. mokiniai “Savaitė be patyčių”

3.

1-4 klasės mokiniai ,,Mandalos piešimas”

2.1.10. Tyrimai

6
13
1

10
Pavadinimas

Dalyviai ir jų skaičius

Gabių mokinių atranka

85 antrokai

Mokinių adaptacija

144 (pirmokai ir penktokai)

Naujai atvykusių į ugdymo įstaigą mokinių adaptacija

17

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi stiliai

62 SUP turinčių mokinių

Mokinių psichologiniai poreikiai

50 (7-11 klasių mokiniai)

Mokinių motyvacijos tyrimas

44 (7-10 klasių mokiniai)

2.1.11. Pagalba mokykloms krizių valdyme
Krizės pobūdis

Kokia pagalba suteikta

Smurtinis įvykis

Individualios konsultacijos nukentėjusiai

Nepilnamečio dingimas/išėjimas iš namų

Konsultuota mokyklos vadovybė, tėvai,
individualios psichologo konsultacijos mokiniui bei
šeimos nariams.

Iš viso krizių atvejų:

2

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą
Prisijungiau prie Tarnybos komandos 2017 m. spalio mėnesį. Puoselėju liberalaus
vadovavimo stiliaus akcentą: stropios darbo grupės ir stabilios, darnios darbo aplinkos kūrimą.
Orientuojuosi į Tarnybos uždavinius ir jų atlikimo kokybę, palaikydamas ir motyvuodamas
darbuotojus, skatinu juos gerai atlikti pavestą darbą. Koncentruojuosi į teikiamų paslaugų kokybės
gerinimą, palankų mikroklimatą įstaigoje, apsvarstau kiekvieną iniciatyvą ir apibrėžiu kiekvieno
darbuotojo atsakomybes. Darbuotojai skatinami tobulinti savo kompetencijas, gilinti žinias ir priimti
naujoves. Pradėta dirbti su „Biofeedback“ metodikos įranga, kuri skirta terapijai ir darbui su
mokiniais, turinčiais mokymosi problemų, taip pat dėmesio, elgesio sutrikimų atvejais (pvz., ADHD,
emocijų sutrikimais, impulsyvumo bei agresijos atvejais ir kt.). Pabaigti multisensorinio kambario
įrengimo darbai. 2 specialieji pedagogai buvo apmokyti dirbti su vaikais, turinčiais autizmo spektro
sutrikimą. Be to, darbui su minėtais sutrikimais turinčiais vaikais, įrengiamas specialus kabinetas.
Kuriamos mokymosi programos ir metodikos grupiniai užsiėmimai, skatinantys teigiamą požiūrį į
asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
2017 m. lapkritį užbaigtas „Erasmus+“ programos KA2 Strateginių partnerysčių
mokykloms projektas „E-mokymasis iš mus supančios aplinkos” (E-Learning From Nature), projekto
Nr. 2015-1-IT02-KA201-015133. Jame dalyvauta siekiant gerinti mokinių pasiekimus STE(A)M
srityje bei plėtoti STE(A)M ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, skatinti domėjimąsi
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STE(A)M temomis. Tarnybos finansiniai ištekliai planuojami ir racionaliai naudojami, užtikrinant
kokybišką įstaigos veiklą: 2018 metais pirmame ketvirtyje Tarnyboje bus pravesti lektoriaus mokymai
darbui su multisensoriniu kambariu, skirtu vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, autistais,
hiperaktyviems, turintiems klausos ar regos susilpnėjimą. 2018 metų vasario mėnesį bus visiškai
įrengtas kabinetas, skirtas darbui su autistais. 2018 metų kovą pradės veikti vakariniai grupiniai
užsiėmimai pagal naujas mokymo programas, kurias specialistai rengia atsižvelgdami į Trakų rajono
problemas, susijusias su švietimo pagalba, švietimo pagalbos specialistais, tėvais (globėjais /
rūpintojais) ir mokiniais.
4. Problemos susijusios su įstaigos veikla
1.
2.

L. e. p direktorius

Įstaigos transporto neturėjimas, taip nukenčia darbo mobilumas.
Švietimo pagalbos specialistų trūkumas mokyklose.

Andrius Šatevičius
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