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PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktoriaus 2021 m. sausio 28 d.  

Įsakymu Nr. V- 6-1 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 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 2021 METAMS 

1. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu. 

                      2. Didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi problemų ar mokymosi sunkumų psichologinį atsparumą ir 

ugdymosi veiksmingumą.  

3. Stiprinti ugdymo įstaigų bendruomenės narių gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius asmenis.  

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. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialių ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

mokinių ugdymą. 

           4.3. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, naujų metodikų taikymo apmokymuose ir jų standartizacijose.   
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5. VIDINIAI IŠTEKLIAI 

Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba direktorė (laikinai einanti pareigas), 3 psichologės, 3 specialieji 

pedagogai, 4 logopedai, 1 socialinė pedagogė, 1 specialistė projektams. Laikinai einanti pareigas direktorė yra įgijusi specialiosios pedagogikos 

(specializacija – logopedija) bakalauro laipsnį, specialiosios pedagogikos magistro laipsnį (specialiojo pedagogo kvalifikacija), edukologijos bakalauro 

laipsnį (socialinio pedagogo kvalifikacija). Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas koordinuojamas bei visapusiškai skatinamas atsižvelgiant į darbo 

pobūdį ir turimas specialistų kompetencijas. Specialistai nuolat tobulina kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros 

bei kitų institucijų organizuojamuose renginiuose ir mokymuose. Darbuotojai rengia ir nuolat turtina savo kompetencijų aplankus, dalinasi įgytomis 

kompetencijomis rajono specialiųjų pedagogų – logopedų susirinkimuose. 

 

6. 2020 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 (įvertinta 117 mokinių), 

aptariamos išvados, teikiamos rekomendacijos, orientuotos į konkretaus asmens individualių poreikių tenkinimą. Konsultuojami pedagogai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), ugdymo įstaigų specialistai, administracijų darbuotojai, siekiant padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, 

organizuojant kontaktinį bei nuotolinį ugdymą. 2020 m. mokytojams suteiktos 187 konsultacijos, ugdymo įstaigų administracijos atstovai konsultuoti 

37 kartus, švietimo pagalbos specialistai konsultuoti 144 kartus, mokinių tėvai (globėjai) konsultuoti 276 kartus, savivaldybės (steigėjo) atstovai 

konsultuoti 39 kartus. Dalyvaujama rajono Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose (vyko 4 posėdžiai), specialiųjų pedagogų – logopedų metodiniuose 

susirinkimuose (vyko 3 susirinkimai).  

Tarnybos logopedės ugdymo įstaigose, kurios neturi logopedo, atliko logopedinius vertinimus, sudarė vaikų, kuriems reikalinga 

logopedinė pagalba, sąrašus (logopedai lankėsi 12 ugdymo įstaigų, į logopedinius sąrašus įtraukti 182 vaikai). 2020 m. Tarnyboje logopedas 

konsultavo 21 vaiką ir suteikė 215 konsultacijų/pratybų, ugdymo įstaigose buvo konsultuojama 18 vaikų ir suteiktos 36 konsultacijos/pratybos. 

Specialusis pedagogas suteikė 15 konsultacijų/pratybų ugdymo įstaigose. Tarnybos psichologai suteikė pagalbą Tarnyboje 25 mokiniams ir konsultavo 

121 kartą, ugdymo įstaigose pagalba suteikta 95 mokiniams ir jie konsultuoti 266 kartus. 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 (33 pažymos). 

Tarnybos psichologės teikia pagalbą ugdymo įstaigoms krizių valdymo klausimais: konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokyklų darbuotojus 

krizių atvejais. Teikiamos metodinės konsultacijos mokyklų Vaiko gerovės komisijoms, jų nariams, skaitomos paskaitos, pranešimai aktualiais vaiko 

ugdymo klausimais mokyklų bendruomenėms. Taip pat vykdomos konsultacijos taikant „Biogrįžtamojo ryšio“ metodą, dirbama su įvairių sutrikimų 

turinčiais vaikais multisensoriniame kambaryje, logopedo konsultacijose naudojamas aparatas „Brain-Boy®“, skirtas įvertinti vaikų girdimąsias, regimąsias 

ir motorines funkcijas bei jas treniruoti. 
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Specialistai dalyvauja mokymuose bei seminaruose apie darbą su vaikais, turinčiais autizmo spektro ir kitų sutrikimų, supažindinti su 

DIR modelio taikymu autistiškų, raidos sutrikimus turinčių vaikų ugdyme.  Glaudžiai bendradarbiaujama su Nacionaline švietimo agentūra, 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 švietimo pagalbos specialistų komanda. 

2. Nuolat atnaujinama metodinė ir materialinė tarnybos bazė, 

renovuotos, darbui pritaikytos patalpos, nuolat turtinamas inventorius ir 

įsigyjamos darbui reikalingos priemonės. 

3. Tarnybos specialistų gebėjimas valdyti ir spręsti sudėtingas situacijas 

ir konfliktus. 
4. Dalyvavimas vertinimo metodikų standartizavime  

 

 

1. Nepakankamas specialistų etatų skaičius rajono ugdymo įstaigose.  

2. Transporto mobiliam darbui problema. 

3. Nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.  

4. Silpna tėvų motyvacija įsitraukiant į Tarnybos organizuojamas veiklas.  

  

GALIMYBĖS  

 

GRĖSMĖS 

1. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas.  

2. Mokytojų ir tėvų kompetencijų stiprinimas, plėtojant švietėjišką 

veiklą.   

3. Patirties sklaida rajono bendruomenei.   

4. Galimybė atnaujinti tarnybos el. svetainę.  

1. Ekonominis, socialinis nesaugumas, karantininis laikotarpis.   

2. Tėvų ir pedagogų delsimas kreiptis pagalbos dėl vaiko ugdymo(si) 

problemų ar mokymo(si) sunkumų.  

3. Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius.  

 

 

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 2021 metams 

įgyvendinimo priemonės: 
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8. TRAKŲ RAJ. SAV. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIO VEIKLOS PLANO 2021 METAMS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakingas Vykdymo 

terminas 

Ištekliai, 

planuojami 

asignavimai 

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/vaikų, neįsisavinančių 

Bendrųjų ugdymo programų ir turinčių raidos 

sutrikimų, pedagoginis, psichologinis, medicininis 

ir socialinis įvertinimas. Rekomenduojama vaikui 

tinkama ugdymo įstaiga. 

PPT komanda 6-8 kartus per 

mėnesį 

MK lėšos Pagal pateiktas rekomendacijas 

tinkamai bus tenkinami mokinių 

ugdymo(si) poreikiai 

Atliekamas ne Trakų rajono mokinių, 

neįsisavinančių Bendrųjų ugdymo programų ir 

turinčių raidos sutrikimų, pedagoginis, 

psichologinis, medicininis ir socialinis įvertinimas.  

PPT specialistai Pagal poreikį Atlygintinos 

paslaugos 

Tinkamai bus tenkinami ne 

Trakų rajono mokinių 

ugdymo(si) poreikiai 

Įvertinama vaiko branda mokytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. 
K. Solovjovienė 

 

Metų eigoje MK lėšos Tėvai gaus išvadas/ 

rekomendacijas apie vaikų brandą 

Konsultuojami rajono švietimo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijų nariai, švietimo pagalbos 

specialistai ir mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Rengiamos 

darbui su SUP turinčiais mokiniais 

rekomendacijos.  

PPT specialistai Metų eigoje, 

pagal specialiųjų 

pedagogų 

metodinio 

būrelio planą 

MK lėšos Institucijų darbuotojai gaus 

reikalingą informaciją, 

padėsiančią priimti tinkamus 

sprendimus 

Tikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų sąrašus, juos koreguoti, patvirtinti, 

paruošti statistinę informacijos išraišką, teikti 

rekomendacijas dėl dokumentacijos ir asmenų  

vertinimo  ir kt.  

K. Solovjovienė Rugpjūčio 

pabaiga – iki 

rugsėjo 7 d. 

 MK lėšos Bus surinkta informacija, 

patvirtinti sąrašai dėl pagalbos 

suteikimo  specialiuosius 

ugdymosi poreikius turintiems 

asmenims Trakų rajono 

ugdymo įstaigose. 

Tikrinti, koreguoti ir apibendrinti kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų turinčių asmenų sąrašus.  

S. Juodviršienė Rugsėjis MK lėšos Bus surinkta informacija, 

patvirtinti sąrašai dėl pagalbos 

suteikimo  kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų turintiems asmenims 

Trakų rajono ugdymo 
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įstaigose. 

Inicijuoti ir nuolat rengti rajono psichologų 

susitikimus ir atvejo aptarimus, esant poreikiui 

sudaryti intervizijų grupę.  

PPT psichologės  Metų eigoje MK lėšos Skatinti rajono psichologų 

bendradarbiavimą, stipinti 

kompetencijas darbui su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais  

Vykdoma „Ankstyvosios intervencijos“ programa K. Solovjovienė 

A.T. Jachimovič 

 

Metų eigoje MK lėšos Skatinti nepilnamečius 

moksleivius atsisakyti alkoholio 

ar narkotikų vartojimo  

Teikiamos logopedo konsultacijos vaikams, jų 

tėvams ir mokytojams rajono ugdymo įstaigose. 

L. Chmeliauskienė 

S. Juodviršienė 

I. Jakonienė 

K. Solovjovienė 

Metų eigoje MK lėšos Logopedų konsultacijos padės 

vaikams, mokytojams ir tėvams 

Teikiama logopedinė pagalba vaikams, 

lankantiems ugdymo įstaigas, kuriose nėra 

logopedo bei nelankantiems ugdymo įstaigų. 

L. Chmeliauskienė 

S. Juodviršienė 

I. Jakonienė 

K. Solovjovienė 

 

Metų eigoje MK lėšos Logopedų konsultacijos padės 

vaikams, mokytojams ir tėvams 

Kuruojamos ugdymo įstaigos, kuriose nėra 

socialinio pedagogo. 

A. T. Jachimovič Metų eigoje MK lėšos Kuruojamos įstaigos gaus 

kvalifikuotą socialinio pedagogo 

pagalbą 

Kuruojamos ugdymo įstaigos, kuriose nėra 

specialiųjų pedagogų: tiriami ir vertinami vaikų 

specialieji ugdymosi poreikiai,  konsultuojami 

mokytojai, tėvai (globėjai). 

L. Chmeliauskienė 

S. Juodviršienė 

I. Jakonienė 

 

Metų eigoje MK lėšos Bus įvertinti vaikų specialieji 

ugdymosi poreikiai, parengtos 

rekomendacijos jų tolesniam 

ugdymui 

Konsultuojami rajono 1-12 kl. mokiniai, turintys 

mokymosi sutrikimų, naudojant „Biogrįžtamojo 

ryšio“ metodą. 

A. T. Jachimovič 

K. Solovjovienė 

Metų eigoje MK lėšos Konsultacijos padės mokiniams 

geriau sukaupti dėmesį, pagerės 

mokinių pasiekimai 

Konsultuojami rajono 1-12 kl. mokiniai, turintys 

specifinių mokymosi, kalbos sutrikimų, 

naudojant aparatą  „Brain-Boy®“ 

K. Solovjovienė Metų eigoje MK lėšos Konsultacijos padės mokiniams 

geriau suvokti girdimąją 

informaciją, pagerės mokinių 

pasiekimai, kalbiniai gebėjimai 

Dalyvaujama Trakų rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijos 

veikloje, ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijos, mokytojų tarybos posėdžiuose 

I. Jakonienė,  

PPT specialistai 

Metų eigoje MK lėšos Bus efektyviau sprendžiamas 

vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių skyrimas, 

teikiama profesionali pagalba 

Atliekama 6-11 metų gabių vaikų atranka rajono K. Solovjovienė Pagal poreikį MK lėšos Gabūs vaikai gaus pagalbą 
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švietimo įstaigose. 

Teikiama psichologinė pagalba vaikams, jų 

tėvams (globėjams), mokytojams ugdymo 

įstaigose. 

PPT psichologės Pagal grafiką  MK lėšos Vaikai, jų tėvai, mokytojai gaus 

kvalifikuotą psichologo pagalbą 

Dalyvaujama vedant klasės valandėles 

psichologinėmis temomis 

PPT psichologės Pagal poreikį MK lėšos Vaikai gaus psichologinių žinių 

Organizuojamos metodinės dienos – 

konsultacijos rajono švietimo įstaigų VGK 

nariams ir ugdymo įstaigų administracijai. 

PPT komanda Kartą per mėnesį  VGK nariai, administracija gaus 

rekomendacijų apie mokinių, 

turinčių SUP, dokumentacijos 

tvarkymą 

Organizuojamas ir atliekamas klasės, ugdymo 

įstaigos psichologinio klimato vertinimas, 

patyčių mastui įvertinti skirtas tyrimas, mokinių 

adaptacijos mokykloje tyrimas bei kt. 

PPT psichologės Metų eigoje MK lėšos Bus sprendžiamos  opios 

mokyklų  problemos 

Organizuojamos paskaitos rajono ugdymo 

įstaigų darbuotojams ir vaikų tėvams 

(globėjams/įtėviams). 

PPT psichologės Pagal poreikį MK lėšos Organizuojamos paskaitos  

suteiks aktualią informaciją, 

kuri padės spręsti kylančias 

problemas švietimo įstaigų 

bendruomenėms 

Rengiami straipsniai įvairiais pedagoginiais, 

psichologiniais, socialiniais klausimais 

rajoniniuose bei respublikiniuose leidiniuose. 

PPT komanda Metų eigoje Intelektualieji 

ištekliai 

Visuomenė gaus aktualią su 

vaikų ugdymu susijusią 

informaciją 

Dalyvaujama psichologinių metodikų rengime, 

standartizavime. 

PPT psichologės Pagal poreikį Intelektualieji 

ištekliai, 

projektinės lėšos 

Standartizuotos metodikos leis 

kokybiškai atlikti įvertinimus 

Bendradarbiaujama su rajono švietimo 

įstaigomis dėl multisensorinio kambario 

panaudojimo, nuolat atnaujinama kambario 

įranga ir jos pritaikymas. 

I. Jakonienė Metų eigoje Intelektualieji 

ištekliai, SB lėšos  

Skatinama inovatyvi  pagalba 

ugdant SUP vaikus.  

Organizuojamos supervizijos psichologams. K. Solovjovienė Pagal poreikį MK lėšos Supervizijų metodas padės 

identifikuoti problemas 

psichologo darbe ir jas spręsti 

Dalyvaujama Nacionalinės švietimo agentūros, 

Lietuvos logopedų asociacijos, Lietuvos 

psichologų sąjungos organizuojamuose 

seminaruose, kursuose, mokymuose, 

konferencijose įvairiais specialiojo ugdymo 

klausimais. 

PPT komanda Metų eigoje ES lėšos, MK 

lėšos  

PPT komanda nuolat atnaujins 

turimas žinias ir kompetencijas 

specialiojo ugdymo klausimais  
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Bendradarbiaujama su kitų miestų ir rajonų 

pedagoginių psichologinių tarnybų bei Trakų 

Švietimo skyriaus specialistais. 

PPT komanda Metų eigoje Intelektualieji 

ištekliai 

PPT specialistų gerosios 

patirties sklaida  

Vidinės DB bazės įdiegimas ir priežiūra.  I. Jakonienė 

 

Metų eigoje Intelektualieji 

ištekliai, SB lėšos  

Įdiegti saugią ir darbuotojams 

visada prieinamą duomenų 

bazę, užtikrinančią efektyvų 

mokinių pažymų rengimą ir 

duomenų konfidencialumą. 

Organizuojama išvyka į kito rajono PPT ir ŠPT.  I. Jakonienė  Metų eigoje Intelektualieji 

ištekliai, spec. 

lėšos. 

Bus susipažinta su gerąja kitų 

rajonų PPT patirtimi 

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Inicijuoti, rengti ir 

vykdyti projektus, 

dalyvauti kitų įstaigų 

rengiamuose 

projektuose. 

     

Dalyvaujama Nacionalinės švietimo agentūros ir 

kitų įstaigų parengtuose projektuose. 

Tarnybos 

darbuotojai 

Metų eigoje Žmogiškieji 

ištekliai, ES 

lėšos, SB lėšos 

Dalyvavimas Nacionalinės 

švietimo agentūros 

parengtuose projektuose 

sudarys galimybes Tarnybos 

specialistams tobulinti savo 

kompetencijas  

 

 
PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės  

pedagoginės psichologinės tarnybos susirinkime 

2021 m. sausio 28 d.  

protokolo Nr. 2021/1 

 

____________________________________________________________ 


