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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. TARNYBOS VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, PRIORITETAS
Tarnybos vizija: Mokymasis gyventi žmonių įvairovėje mokantis iš žmonių skirtybių.
Tarnybos misija: Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į skirtingų gebėjimų asmenis
Tarnybos filosofija: Skirtybė yra vertybė
Prioritetas: pedagoginis psichologinis vaikų vertinimas.
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II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2018 m. įvertinti specialieji ugdymosi poreikiai ir skirtas specialusis ugdymas ir švietimo pagalba 142 vaikams, suteikta 95 asmenims 187
individalios psichologinės konsultacijos, tėvams ir pedagogams suteiktos 287 pedagoginės konsultacijos.
Per 2018 m. pravestos 2 pozityvios tėvystės įgūdžių grupės, 2 savitarpio paramos grupės mokytojams, ugdantiems vaikus, turinčius elgesio
problemų, 1 savitarpio paramos grupė tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Pravesti seminarai mokytojų padėjėjams,
ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams skaitytos 4 paskaitos. Organizuotas seminaras mokyklų švietimo pagalbos specialistams. Psichologės
interviu dienraštyje “Naujienos” Nr. 35(44290), straipsniui „Abiturientams atėjo didysis išbandymas“. Metodinės konsultacijos mokytojams patyčių
tema.
Dalyvavimas mokyklų vaiko gerovės komisijos posėdžiuose sprendžiant sudėtingus atvejus (5 atvejai), organizuotos 2 diskusijos su mokyklų
vaiko gerovės komisijos pirmininkais ir 1 diskusija su mokytojų padėjėjais, skaitytas pranešimas tarpinstituciniame pasitarime, dalyvauta socialinių
paslaugų centro atvejo vadybos posėdžiuose, išsiųsti 4 raštai socialinių paslaugų centrui, vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl galimos vaiko nepriežiūros.
Dalyvavimas savivaldybės teatro projekte “Lygybės medis”, pravesti užsiėmimai su1-4 kl. vaikais patyčių tema, paskaita paaugliams apie ankstyvąją
intervenciją. Direktorės dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje.

IV. VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, TURINYS.

TIKSLAS: teikti tinkamą pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), pedagogams
Priemonės
1 uždavinys:
Teikti specialiąją
pedagoginę
psichologinę pagalbą

Vykdytojai

Vykdymo
laikas

1.1.Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir
ugdymosi problemų turinčių asmenų įvertinimas

Visi specialistai

Sausis –
gruodis

1.2.Brandumo mokyklai vertinimas

Psichologai

Pagal poreikį

Specialistai pagal poreikį

Sausio mėn.

1.3.Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų,
brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo
instrukcijų pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių
1.4. Korekciniai užsiėmimai vaikams
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Specialistai pagal poreikį

Ištekliai
(lėšų
poreikis ir
pan.)
Ž.I. MK.,
AP.
Ž.I. MK.,
AP.
Ž.I. MK.,
AP.
Ž.I. MK.,

AP.
Laukiamas rezultatas (vertinimo kriterijai rezultatui pamatuoti): 140 vaikams bus atliktas išsamus , kompleksinis vertinimas ir rekomenduotos ugdymo
formos, būdai, metodai. 10 vaikų bus atliktas brandumo mokyklai įvertinimas ir sumažės mokymosi nesėkmes patiriančių vaikų ankstyvame
mokykliniame amžiuje. 20 mokiniams bus pritaikytos egzaminų užduoties formos, instrukcijos. Bus pravesti 5 korekciniai užsiėmimai.
Ištekliai
Vykdymo
(lėšų
Priemonės
Vykdytojai
laikas
poreikis ir
pan.)
1.5. Psichologinis vaikų, jų tėvų (rūpintojų, globėjų), pedagogų
Sausis Ž I., MK.,
konsultavimas dėl vaikų asmenybės, psichologinių ir ugdymosi
Psichologai
gruodis
AP.
problemų
1.6. Pedagoginis specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų, jų tėvų
(globėjų, rūpintojų) bei pedagogų konsultavimas specialiosios
Sausis Ž I. MK.,
pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, socialinės Visi specialistai
gruodis
AP.
pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės
ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais
Laukiamas rezultatas (vertinimo kriterijai rezultatui pamatuoti): Bus atlikta 95 asmenis individualios psichologinės konsultacijos, bus atlikta 200
pedagoginių konsultacijų. Pagerės vaikų psichinė sveikata, šeimos, klasės psichologinis mikroklimatas, pagerės mokymosi rezultatai.
Ištekliai
Vykdymo
(lėšų
Priemonės
Vykdytojai
laikas
poreikis ir
pan.)
2.1.Užsiėmimai tėvams, pedagogams:
2 uždavinys.
Tobulinti tėvų bei
S Baltrušaitienė,
pedagogų
L. Labatmedienė,
Pagal
Ž I., AP,
2.1.1.Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai tėvams
bendrąsias bei
G. Klapatauskienė pageidavimus
MK
profesines
kompetencijas
N. Palaimienė,
2.1.2.Tėvų, auginančių įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius
Kartą
per Ž I., AP,
I. Lisovskienė,
vaikus, savitarpio paramos grupė.
mėnesį
MK
2.1.3.Savitarpio paramos grupė pedagogams, ugdantiems elgesio
ir emocijų sunkumų turinčius vaikus
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L. Labatmedienė,
S. Baltrušaitienė

Kartą
per
Ž I., AP,
mėnesį
nuo
MK
spalio mėn.

2.1.4. Bendravimo tobulinimo kursai tėvams, įpareigotiems
teismo sprendimu
2.1.5.Užsiėmimai tėvams išgyvenantiems skyrybas.
2.1.6.Savipagalbos grupė vienišoms mamoms auginančioms
vaikus.
2.1.7.Supervizijos mokytojams, dirbantiems su elgesio ir
emocijų turinčiais vaikais
2.6. Paskaitos, pranešimai tėvams, pedagogams:
2.6.1. „Kaip bendrauti su paaugliu?“
2.6.3. Paskaita tėvams „Patyčios:ką turėtų žinoti ir kuo galėtų
padėti tėvai“
2.6.4. Pranešimas “Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“
2.6.5. Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams
„Neurodidaktika. Ugdymas smagiai“.
B.
2.6.6. Paskaita tėvams, pedagogams „Žaidimų įtaka
ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai“.
2.7. Seminarai pedagogams:
A.

2.7.1. Seminaras „Iššūkiai ir galimybės ugdant autistiškus
vaikus“
2.7.2. Seminaras mokyklos švietimo pagalbos specialistams
,,Ankstyvosios intervensijos modelis ir S.M.A.R.T vaiko gerovės
rizikų vertinimo įrankis“
D.
2.8. Kita veikla
C.

E.

2.8.1. Straipsniai, interviu spaudoje, radijuje, televizijoje
2.8.2. Metodinės dienos mokyklose
2.8.3.Profesinė priežiūra paskirtiems mokyklos psichologo
asistentams
2.8.4. Specialistų praktikos kuravimas
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Specialistai

Balandis,
spalis

J. Beniulienė

Pagal poreikį

J. Beniulienė

Kovo,
balandžio mėn.

S Baltrušaitienė,
L. Labatmedienė
J. Beniulienė

Ž I.

Pagal poreikį

J. Beniulienė

Pagal poreikį

Ž I., AP

L. labatmedienė

Pagal poreikį

Ž I., AP

S. Baltrušaitienė
I.Lisovskienė,
N. Palaimienė
I. Lisovskienė,
N. Palaimienė

Vasaris

Ž I., AP
Ž I., AP,
MK
Ž I., AP,
MK

I. Lisovskienė,
N. Palaimienė
A. Venckutė –
Ivanauskė.
S. Baltrušaitienė

Specialistai
Visi specialistai

Pagal poreikį.
Pagal poreikį

Pagal poreikį
Kovo mėn.

Pagal poreikį
Pagal poreikį

Ž I., AP,
MK
MK

Ž I., AP,
MK
Ž I., AP,

Psichologai

Pagal poreikį

Ž I., AP,

Specialistai pagal poreikį

Pagal poreikį

Ž I., AP,

2.8.5.Pagalba mokyklai, įvykus krizei
2.8.6. Pranešimai rajoninėse, respublikinėse konferencijose
2.8.7.Atmintinių, lankstinukų rengimas
2.8.8. Konferencijos organizavimas Tarnybos 15 metų sukakčiai
2.8.9.Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vardinių sąrašų
derinimas, analizavimas, kaupimas,
2.8.10.Vaikų, ugdomų ikimokyklinėse bei pradinio ugdymo
įstaigose ir kuriems teikiama logopedo pagalba sąrašų derinimas,
kaupimas, analizavimas, sisteminimas
2.8.11. Mokinių, ugdomų bendrojo lavinimo mokyklose ir kuriems
teikiama logopedo pagalba sąrašų derinimas, kaupimas,
analizavimas, sisteminimas
3.1.Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose
3.2.Vaiko minimalios priežiūros vykdymas
3. uždavinys.
Prevencinės veiklos
plėtojimas

3.3. Užsiėmimai mokiniams pavartojusiems psichoaktyvių
medžiagų “Atsimerk“
3.4. Emocinio intelekto lavinimo praktiniai užsiėmimai
paaugliams
3.5.Dalyvavimas kitų institucijų rengiamuose projektuose
3.6. Dalyvavimas savivaldybės VGK

Visi specialistai pagal
poreikį
Visi specialistai

Pagal poreikį

Visi specialistai

Metų bėgyje

Visi specialistai
E. Vaicekauskienė

I.Lisovskienė
N.Palaimienė
Visi specialistai
Visi specialistai
Pagal poreikį
S. Baltrušaitienė,
A. Venckutė Ivanauskė
A.Venckutė – Ivanauskė,
G. Klapatauskienė

3.8.Specialistų dalyvavimas Atvejo vadybos pasitarimuose

2.12.1. Diskusijos: su VGK pirmininkais
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III ketvirtis
Rugsėjo,
sausio mėn.
Iki spalio 15
d., sausio mėn.
papildymas
Iki spalio 15 d.
sausio mėn.
papildymas
Pagal poreikį

Ž I., AP.,
Ž I., AP.,
MK
Ž I., AP,
MK
Ž.I., AP.,
MK
Ž.I., AP.,
Ž.I. MK
Ž I., AP,

Pagal poreikį

Ž I., AP,

Pagal poreikį

Ž I., AP,
MK

Pagal poreikį

Ž I., AP,
MK

Pagal poreikį

Ž I.PL.

Pagal poreikį
Metų bėgyje,
pagal poreikį

ŽI.,

Socialiniai pedagogai,
psichologai

Pagal poreikį

Ž I., AP,

Visi specialistai

Balandžio,
spalio mėn.

Ž I., AP,

Visi specialistai
E. Vaicekauskienė
Visi specialistai
pagal poreikį

3.7. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose

Metų bėgyje

Ž I., AP,

Ž I., AP.

2.12.2. Diskusija su mokytojų padėjėjais
Visi specialistai
Gegužės mėn. Ž I., AP,
Laukiamas rezultatas: : pakis specialistų bei ugdymo įstaigų bendruomenių nuostatos į specialiųjų poreikių vaikus, Pedagogai bei tėvai gebės
efektyviau organizuoti vaikams ugdymą bei pagalbos teikimą bus vertinamas savalaikės pagalbos prieinamumas SUP turinčiam mokiniui. Bus
organizuota 40 renginių (700 klausytojų)
4.1.Specialistų ir personalo kvalifikacijos kėlimas rajono ir
4 uždavinys.
Visi specialistai
Metų bėgyje
AP., PL.
Tobulinti Tarnybos respublikiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose.
4.2.Specialistų dalyvavimas metodinių ratelių veikloje
Visi specialistai
Metų bėgyje
AP., MK
darbuotojų
profesines
Logopedai, psichologai,
4.3.Mokymai naudotis neurotechnologine įranga
Vasaris, kovas AP.
kompetencijas.
socialiniai pedagogai
Laukiamas rezultatas: specialistai pagilinę profesines žinias kompetentingiau konsultuos ir atliks vertinimą. Specialistai ir personalas gaus 27
pažymėjimus, dalyvaus 20 kvalifikacinių renginių. 1 specialistė pakels kvalifikaciją.
4.1.Priemonių grupiniams bei individualiems užsiėmimams
Direktorė, viešųjų
P
AP, PL,
įsigijimas (kanceliarinės, įrišimo aparatas, relaksacinė kėdė,
pirkimų
V I, II, IV ketv.
Pr.L
metodinė literatūra)
organizatorius
Direktorė, viešųjų
4 5 uždavinys. Gerinti
pirkimų
I, II, IV ketv.A AP.
įstaigos materialinę 4.2.Ūkinės prekės
organizatorius
bazę.
Direktorė, viešųjų
4.3.Kompiuterines ir organizacines technikos profilaktika ir remonto
pirkimų
Pagal poreikį AP.
darbai
organizatorius
Laukiamas rezultatas: Pagerės tarnybos specialistų teikiamos pagalbos kokybė.
AP – aplinkos lėšos, ŽI – žmogiškieji ištekliai, MK – mokinio krepšelio lėšos, PL – projekto lėšos, Pr.L. – paramos lėšos
V. PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
Už plano įgyvendinimą atsako Tarnybos direktorius. Už priemonių įgyvendinimą atsako specialistai. Plano įgyvendinimą kolegialiai
vertins Tarnybos Taryba.
___________________
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