PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės
Pedagoginės psichologinės tarnybos
direktoriaus 2019 m. sausio 31d.
Nr. V- 10
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS
1. VIZIJA
Šiuolaikiška, kryptingai siekianti tikslo, tobulėjanti, glaudžiai bendradarbiaujanti ir autoritetinga rajone įstaiga, teikianti
profesionalią psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą Trakų rajono vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. MISIJA
Trakų r. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai siekia, kad Trakų rajono bendruomenės nariai laiku gautų
profesionalią psichologinę ir spec. pedagoginę pagalbą, kuri juos įgalintų efektyviai įveikti problemas, pašalinti kliūtis, trukdančias ugdytis ir
integruotis į visuomenę, visapusiškai vystytis ir atskleisti savo asmeninį potencialą.
3. TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 2019 METAMS
1. Tobulinti vertinimo ir išvadų rengimo kompetencijas, remiantis naujais dokumentais, reglamentuojančiais mokinio specialiųjų
ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimą ir (ar) švietimo pagalbos, specialiojo
ugdymosi skyrimo tvarką.
2. Bendradarbiaujant su Trakų rajono ugdymo įstaigomis, siekti, kad visi Trakų rajono priešmokyklinio amžiaus vaikai gautų bent
vieną jiems reikalingo specialisto konsultaciją
3. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atsinaujinti ir didinti teikiamų paslaugų įvairovę.
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4. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4.1. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas
išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo formą.
4.2. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.
4.3. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialių ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių
mokinių ugdymą.
5. VIDINIAI IŠTEKLIAI
Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba direktorius (laikinai einantis pareigas), 3 psichologės, 1
specialioji pedagogė, 3 specialiosios pedagogės - logopedės, 1 socialinė pedagogė, 1 specialistė projektams. Laikinai einantis pareigas direktorius
yra įgijęs Specialiosios pedagogikos-logopedijos bakalauro laipsnį, vadybos ir verslo vadybos profesinį bakalaurą (finansininko profesinę
kvalifikaciją). Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas koordinuojamas bei visapusiškai skatinamas. Specialistai nuolat tobulina kvalifikaciją
Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei kitų institucijų organizuojamuose
renginiuose. Darbuotojai rengia ir nuolat turtina savo kompetencijų aplankus.
Kasmet rengiama Tarnybos vadovo veiklos ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie Tarnybos veiklą kalendoriniais metais.
Ataskaita tvirtinama Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
6. 2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatuose numatytas veiklas, buvo teikiama
psichologinė, logopedinė, specialioji ir socialinė pedagoginė pagalba, tiriami asmens specialieji ugdymo(si) poreikiai (2018 m. ištirta 119
mokinių), 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. Dalyvaujama Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, rajono ugdymo įstaigose vykdomi tyrimai. Tarnybos
specialiosios pedagogės - logopedės, ugdymo įstaigose, kurios neturi logopedo, atliko logopedinių vertinimų, sudarė vaikų, kuriems reikalinga
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logopedinė pagalba, sąrašus (45 vaikai). Specialistai 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 (27 pažymos).
Tarnybos psichologės teikia pagalbą ugdymo įstaigoms krizių valdymo klausimais: konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokyklų
darbuotojus savižudybės krizių atvejais. Teikiamos metodinės konsultacijos mokyklų Vaiko gerovės komisijoms, jų atskiriems nariams,
skaitomos paskaitos, pranešimai aktualiais vaiko ugdymo klausimais mokyklų bendruomenėms, vedami pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai
tėvams (globėjams, rūpintojams), buvo organizuotas seminaras švietimo įstaigų vadovams. Taip pat pradėtos vykdyti konsultacijos taikant
Biogrįžtamojo ryšio metodą (34 konsultacijos), konsultuojama multisensoriniame kambaryje.
Specialistai dalyvauja mokymuose bei seminaruose apie darbą su vaikais, turinčiais autizmo spektro ir kitų sutrikimų, supažindinti
su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankiu S.M.A.R.T. Glaudžiai yra bendradarbiaujama su Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centru, kitų rajonų pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, VšĮ Trakų švietimo centru, Trakų raj. savivaldybės Švietimo skyriumi.

7. TARNYBOS VEIKLOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Kompetentinga ir motyvuota komanda.
2. Pakankama materialinė bazė, renovuotos, pritaikytos įvairioms
reikmėms patalpos, nuolat turtinamas inventorius ir įsigyjamos darbui
reikalingos priemonės.
3. Partnerystės ryšiai su rajono ugdymo ir švietimo institucijomis,
mokytojų metodinėmis tarybomis, pedagogais konsultantais,
bendruomenėmis, universitetais.

1. Švietimo pagalbos specialistų trūkumas rajone.
2. Transporto mobiliam darbui problema.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Įvairių bendruomenės grupių ugdymosi poreikių tyrimas, naujų
tikslinių besimokančiųjų grupių įtraukimas,
2. Mokymų gabių vaikų pažinimui organizavimas, gabiųjų atranka
standartizuotų metodikų pagalba.
3. Senų ryšių plėtojimas, naujų ryšių užmezgimas.

1. Mažėjantis mokinių skaičius rajone.
2. Ribotas finansavimas.
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Atsižvelgus į Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, patvirtintus 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu „Dėl trakų švietimo
pagalbos tarnybos vykdomų funkcijų pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo“ Nr. S1-154, numatomos šios Tarnybos metinio veiklos plano 2019
metams įgyvendinimo priemonės:
8. TRAKŲ RAJ. SAV. PEDAGOGINĖS PSICGOLOGINĖS TARNYBOS METINIO VEIKLOS PLANO 2019 METAMS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Atsakingas

Ištekliai,
planuojami
asignavimai

Vykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOMS

Vertinti mokymosi
sunkumus, sutrikimus,
pedagogines
psichologines
asmenybės ugdymosi
problemas,
specialiuosius ugdymosi
poreikius, vaiko
brandumą mokyklai,
skirti specialųjį ugdymą;
teikti informacinę,
ekspertinę, konsultacinę
pagalbą tėvams,
mokyklų švietimo
pagalbos specialistams,
bendruomenėms.

Atliekamas mokinių, neįsisavinančių
Bendrųjų ugdymo programų ir turinčių
raidos sutrikimų, pedagoginis,
psichologinis, medicininis ir socialinis
įvertinimas. Rekomenduojama vaikui
tinkama ugdymo įstaiga.
Atliekamas ikimokyklinio amžiaus vaikų
raidos įvertinimas (VRS, DISC
metodikomis).
Rekomenduojama vaikui tinkama
ugdymo įstaiga.
Įvertinama vaiko branda mokytis pagal
priešmokyklinio ugdymo programą.

PPT komanda

6-8 kartus per
mėnesį

MK lėšos

Pagal pateiktas
rekomendacijas tinkamai
bus tenkinami mokinių
ugdymo(si) poreikiai

PPT komanda

1-2 kartai per
mėnesį

MK lėšos

Bus tenkinami vaikų
poreikiai

K. Solovjovienė

Metų eigoje

MK lėšos

Konsultuojami rajono švietimo įstaigų
Vaiko gerovės komisijų nariai ir
mokytojai, dirbantys su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
Organizuojamas seminaras konsultacija rajono švietimo įstaigų
vaiko gerovės komisijų nariams.

PPT komanda

Metų eigoje

MK lėšos

S. Juodviršienė
A. Cijūnaitienė
I. Jakonienė

Rugsėjis

MK lėšos

Tėvai gaus
išvadas/rekomendacijas
apie vaikų brandą
Institucijų darbuotojai gaus
reikalingą informaciją,
padėsiančią priimti
tinkamus sprendimus
Institucijų darbuotojai gaus
reikalingą informaciją,
padėsiančią priimti
tinkamus sprendimus
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Įvertinama vaikų, turinčių elgesio
problemų, socialinė situacija.
Organizuojami ir pravedami teismo
skyrimu bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai rajono vaikų
tėvams.

A. T. Jachimovič

Metų eigoje

MK lėšos

K. Solovjovienė
A.T. Jachimovič
A. Jakonienė

Pagal poreikį

Savivaldybės lėšos,
dalyvių asmeninės
lėšos

Organizuojami ir vedami efektyvios
tėvystės įgūdžių mokymai tėvams

A. Jakonienė

Metų eigoje

MK lėšos

Teikiamos logopedo konsultacijos
vaikams, jų tėvams ir mokytojams
rajono ugdymo įstaigose.

L. Chmeliauskienė
S. Juodviršienė
I. Jakonienė

Metų eigoje

MK lėšos

Teikiama logopedinė pagalba vaikams,
lankantiems ugdymo įstaigas, kuriose
nėra logopedo bei nelankantiems
ugdymo įstaigų.
Kuruojamos ugdymo įstaigos, kuriose
nėra socialinio pedagogo.

L. Chmeliauskienė
S. Juodviršienė
I. Jakonienė
K. Solovjovienė
A. T. Jachimovič

Metų eigoje

MK lėšos

Logopedų konsultacijos
padės vaikams,
mokytojams ir tėvams.

Metų eigoje

MK lėšos

Organizuojami ir vedami rūkymo
prevencijos užsiėmimai „Švarus oras
aplink mus“ pradinių klasių
mokiniams
Konsultuojami rajono specialieji
pedagogai ir logopedai specialiojo
ugdymo organizavimo ir problemų
sprendimo klausimais.

A. T. Jachimovič

Pagal poreikį

MK lėšos

PPT specialistai

Pagal specialiųjų
pedagogų
metodinio
būrelio planą

MK lėšos

Kuruojamos ugdymo įstaigos, kuriose
nėra specialiųjų pedagogų: tiriami ir
vertinami vaikų specialieji ugdymosi
poreikiai, konsultuojami mokytojai,
tėvai (globėjai).
Konsultuojami rajono 1-12 klasių
mokiniai, turintys mokymosi

L. Chmeliauskienė
S. Juodviršienė
I. Jakonienė

Metų eigoje

MK lėšos

Kuruojamos įstaigos gaus
kvalifikuotą socialinio
pedagogo pagalbą.
Pravesti mokymai
supažindins pradinių klasių
mokinius su rūkymo
prevencija.
Specialieji pedagogai ir
logopedai gaus reikalingą
informaciją, padedančią
spręsti iškilusias problemas
ir klausimus.
Bus ištirti vaikų specialieji
poreikiai, parengtos
rekomendacijos jų
tolesniam ugdymui.

A. T. Jachimovič
K. Solovjovienė

Metų eigoje

MK lėšos

Informacija leis efektyviau
spręsti mokinių problemas
Geriau tenkinami vaikų
poreikiai, tėvai įgis
papildomų žinių ir
kompetencijų kaip
bendrauti su savo vaikais
Tėvai įgis papildomų žinių
ir kompetencijų kaip
bendrauti su savo vaikais
Logopedų konsultacijos
padės vaikams,
mokytojams ir tėvams

Konsultacijos padės
mokiniams geriau sukaupti
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sutrikimų, naudojant Biogrįžtamojo
ryšio metodą
Bendradarbiaujant su švietimo
skyriaus specialistais dalyvaujama
švietimo įstaigų darbo su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais
daliniame vertinime.
Dalyvaujama Trakų rajono
savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos veikloje.
Atliekama 6-11 metų gabių vaikų
atranka rajono švietimo įstaigose.
Organizuojami seminarai gabių vaikų
atpažinimui.
Organizuojamas seminaras
mokytojams apie individualizuotų
programų rengimą mokiniams,
turintiems negalią dėl intelekto
sutrikimo
Teikiama psichologinė pagalba
vaikams, jų tėvams (globėjams),
mokytojams ugdymo įstaigose.
Vedamos klasės valandėlės
psichologinėmis temomis
Organizuojamos ir vedamos grupinės
veiklos (socialinių įgūdžių ugdymo
programa, asmenybės pažinimo ir
ugdymo programa, saugumo įgūdžių
ugdymo programa).
Dalyvaujama ugdymo įstaigų Vaiko
gerovės komisijos, mokytojų tarybos
posėdžiuose.

PPT komanda

Pagal poreikį

MK lėšos

A. Šatevičius

Metų eigoje

MK lėšos

K. Solovjovienė

Pagal poreikį

MK lėšos

K. Solovjovienė

Pagal poreikį

MK lėšos

A. Cijūnaitienė
I. Jakonienė

Rugpjūtis

MK lėšos

PPT psichologės

Kasdien

MK lėšos

PPT psichologės

Pagal poreikį

MK lėšos

PPT psichologės

Pagal poreikį

MK lėšos

PPT psichologės

Pagal poreikį

MK lėšos

dėmesį, pagerės mokinių
pasiekimai
Bus suteikta pagalba
švietimo įstaigoms

Bus efektyviau
sprendžiamas vaiko
minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių
skyrimas
Gabūs vaikai gaus pagalbą.
Mokytojams bus suteikta
metodinė pagalba
Mokytojams bus suteikta
metodinė pagalba

Vaikai, jų tėvai, mokytojai
gaus kvalifikuotą
psichologo pagalbą
Vaikai gaus psichologinių
žinių
Bus ugdomi vaikų įgūdžiai

Tarnybos psichologės
perteiks ugdymo įstaigų
institucijoms savo
pastebėjimus, galės teikti
konsultacijas
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Organizuojamos metodinės dienos –
konsultacijos rajono švietimo įstaigų
VGK nariams ir administracijoms

PPT komanda

Kartą per mėnesį

Organizuojamas ir atliekamas klasės,
ugdymo įstaigos psichologinio klimato
vertinimas, patyčių mastui įvertinti
skirtas tyrimas, mokinių adaptacijos
mokykloje tyrimas bei kt.
Organizuojamos paskaitos rajono
ugdymo įstaigų darbuotojams ir vaikų
tėvams (globėjams/įtėviams).

PPT psichologės

Metų eigoje

MK lėšos

PPT psichologės

Pagal poreikį

MK lėšos

Rengiami straipsniai įvairiais
pedagoginiais, psichologiniais,
socialiniais klausimais rajoniniuose bei
respublikiniuose leidiniuose.
Dalyvaujama SPPC, VU psichologinių
metodikų rengime, standartizavime.

PPT komanda

Metų eigoje

Intelektualieji
ištekliai

PPT psichologės

Pagal poreikį

Bendradarbiaujama su vaikų teises
ginančiomis visuomeninėmis
organizacijomis.

PPT komanda

Metų eigoje

Intelektualieji
ištekliai, projektinės
lėšos
Intelektualieji
ištekliai

Bendradarbiaujama su rajono švietimo
įstaigomis dėl multisensorinio
kambario panaudojimo
Organizuojamos supervizijos
psichologams.

A. Šatevičius

Metų eigoje

Intelektualieji
ištekliai

K. Solovjovienė

Pagal poreikį

MK lėšos

Rengiamos rekomendacijos
mokytojams darbui su vaikais,
turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių.

PPT komanda

Metų eigoje

MK lėšos

VGK nariai, administracija
gaus rekomendacijų apie
mokinių, turinčių SUP,
dokumentacijos tvarkymą
Bus sprendžiamos opios
mokyklų problemos

Organizuojamos paskaitos
suteiks aktualią
informaciją, kuri padės
spręsti kylančias
problemas, švietimo įstaigų
bendruomenėms
Visuomenė gaus aktualią
informaciją

Standartizuotos metodikos
leis kokybiškai atlikti
įvertinimus
Visuomeninės
organizacijos gaus joms
reikalingą informaciją,
padėsiančią priimti
tinkamus sprendimus
Skatinamas šiuolaikinės
pagalbos naudojimas
Supervizijos metodas padės
identifikuoti problemas ir
jas spręsti
Palengvės mokytojų darbas,
bus taupomas jų laikas
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Kaupiama metodinė medžiaga.

PPT komanda

Nuolat

Spec. lėšos,
MK lėšos

Dalyvaujama Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro,
Lietuvos logopedų asociacijos,
Lietuvos psichologų sąjungos
organizuojamuose seminaruose,
kursuose, parodose, konferencijose
įvairiais specialiojo ugdymo
klausimais.
Dalyvaujama projektinėje veikloje

PPT komanda

Metų eigoje

ES lėšos, MK lėšos

PPT komanda

Metų eigoje

Bendradarbiaujama su kitų miestų ir
rajonų pedagoginių psichologinių
tarnybų bei Trakų Švietimo skyriaus
specialistais.
Organizuojama išvyka į kito rajono
PPT

PPT komanda

Metų eigoje

ES lėšos,
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai

Dalyvavimas projektinėje
veikloje padės tobulinti
darbuotojų kompetencijas
PPT darbuotojai

A. Šatevičius

Metų eigoje

Intelektualieji
ištekliai, spec. lėšos.

Bus susipažinta su gerąja
kitų rajonų PPT patirtimi

Dalyvavimas SPPC
parengtuose projektuose
sudarys galimybes Tarnybos
specialistams tobulinti savo
kompetencijas
Dalyvavimas UPC
parengtuose projektuose
sudarys galimybes tobulinti
savo kompetencijas
Tarnybos darbuotojams,
Trakų rajono pedagoginei
bendruomenei

Palengvins informacijos
radimą suinteresuotiems
asmenims
PPS komanda nuolat gaus
naują informaciją,
padėsiančią gilinti turimas
žinias, įgyti naujų
kompetencijų

PROJEKTINĖ VEIKLA

Inicijuoti, rengti ir
vykdyti projektus,
dalyvauti kitų įstaigų
rengiamuose
projektuose.

Dalyvaujama Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro
parengtuose projektuose.

Tarnybos
darbuotojai

Metų eigoje

Žmogiškieji
ištekliai

Dalyvaujama Ugdymo Plėtotės centro
parengtuose projektuose.

Tarnybos
darbuotojai

Metų eigoje

Žmogiškieji
ištekliai
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Analizuojamas partnerystės ryšių
poveikis plėtojant klientų
kompetencijas.

Specialistas
projektams,
Tarnybos
darbuotojai

Metų eigoje

Žmogiškieji
ištekliai

Analizė įgalins plėtoti
bendradarbiavimą su
partneriais.

PRITARTA
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginės psichologinės tarnybos susirinkime
2019 m. sausio 31 d.
protokolo Nr. 2019/2
____________________________________________________________
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