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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi
rezultatai bei rodikliai)
Tarnybos strateginio plano tikslas
Teikti veiksmingą, kokybišką pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą, plėtoti
Tarnybos specialistų šviečiamąją, konsultacinę, projektinę veiklą bei profesinę kompetenciją.
Tarnyba aptarnauja asmenis nuo gimimo iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki
21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį
išsilavinimą) amžiaus, gyvenančius savivaldybės teritorijoje; švietimo ir globos įstaigas, esančias
savivaldybės teritorijoje, taip pat sutarčių pagrindu kitus juridinius asmenis. 2020 metų rugsėjo mėn.
duomenimis Tarnyba aptarnavo 2451 ugdymo įstaigų vaikus. Iš jų 376 mokinių turi specialiųjų
ugdymosi poreikių.
2020 metų veiklos plano uždavinių įgyvendinimas
1. Pagal ugdymo įstaigų bei tėvų (globėjų) pateiktus prašymus įvertinti asmens
specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti,
surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą.
2020 metais kompleksinis pedagoginis psichologinis įvertinimas atliktas 51 vaikui, nustatyti
specialieji ugdymosi poreikiai ir rekomenduotas ugdymas. Kompleksinį įvertinimą sudaro keturių
specialistų (psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo ir gydytojo neurologo) įvertinimai.
Vaiko raida DISC metodika (nuo gimimo iki 5 metų vaikams) įvertinta 20 vaikų, rekomenduotas
ugdymas (atlieka neurologas ir logopedas).
Kalbos ir komunikacijos įvertinimai atlikti 7 vaikams, nustatyti sutrikimai, taikyta kalbos korekcija
(atlieka logopedas).
Išvadų tikslinimas ir rekomendacijų ugdymui tikslinimas pagal pateiktus dokumentus atliktas 22
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (analizuoja visi specialistai).
Paruošta pažymų dėl PUPP pritaikymo – 8 (specialusis pedagogas). Iš viso atlikta 108 įvertinimai.
(2019 m. – 154).
2. Teikti psichologinę - pedagoginę pagalbą vaikams, konsultuoti tėvus (globėjus), pedagogus,
specialistus, ugdymo įstaigų vadovus, sprendžiant vaikų ugdymo ir emocines problemas.
2020 m. individualiai psichologų konsultuota 512 asmenų: 188 psichologinių problemų turintys
vaikai, 167 tėvai ir 157 specialistai. Iš viso suteiktos 956 konsultacijos.

(2019 m. individualiai psichologo konsultuoti 255 asmenų: 105 psichologinių problemų turintys vaikai,
100 tėvų ir 50 specialistų. Iš viso suteiktos 1093 konsultacijos.)
3. Vykdyti prevencinę veiklą, įgyvendinant visuomenės sveikatos programos projektą ,,2020 –
psichinės, emocinės sveikatos metai Akmenės rajone“, bendradarbiauti su savivaldybės ir
ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijomis.
Prevencinė veikla vyko koordinuotai, įgyvendintas visuomenės sveikatos programos projektas ,,2020
– psichinės, emocinės sveikatos metai Akmenės rajone“. Įvykdyti trys renginiai, skirti Akmenės
rajono švietimo įstaigų mokiniams pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, bei administracijai:
• Akcija ,,Pasimatuokime džiaugsmą“;
• Mugė,, Metodai, stiprinantys psichinę sveikatą“;
• Nuotolinė konferencija ,,Laikas kartu“;
• Popietė,, Emocija +’’(nukelta į 2021 metų I pusmetį dėl karantino).
Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai skaitė paskaitas (25), vedė tiriamuosius analitinius
užsiėmimus (1).
Dvi specialistės vedė specialiosios pedagogikos – psichologijos kursus Akmenės rajono Jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo centre.(1)
Efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo programoje dalyvavo 8 tėvai (6 susitikimų).
Visus metus Tarnyboje veikė tėvų savitarpio pagalbos grupė, į kurią susirinkdavo 5 moterys (7
susitikimai).
Buvo atnaujinama informacija Tarnybos internetinėje svetainėje (41 pranešimas).
Atnaujinamas ir administruojamas Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
Facebook puslapis.
Akmenės rajono laikraštyje ,,Vienybė“ du kartus rašyta apie pedagoginę psichologinę tarnybą.
Iš viso buvo įgyvendinta 50 priemonių. (2019 m. PPT specialistai įgyvendino 76 priemones).
4.Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų specialistams ir vadovams optimalių vaiko ugdymo
sąlygų, programų ir metodų parinkimo klausimais, taikyti naujas diagnostines, konsultacines
programas:
• ikimokyklinio ir 6-16 m amžiaus vaikų emocinį ir elgesio vertinimą, taikant ASEBA;
• kognityvinės elgesio korekcijos programą EQUIP;
• SMART programą švietimo pagalbos specialistams.
Suteikta 77 pedagoginės konsultacijos vaikams, tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos
specialistams.
Specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama 1 vaikui (11 užsiėmimų).
Logopedo pagalba buvo teikiama 6 vaikams (34 užsiėmimai).
Tarnybos psichologės taikė ASEBA, EQUIP, SMART programas konsultuojant vaikus, tėvus ir
globėjus bei pagalbos specialistus.
Viena jų, dalyvauja Vilniaus Universiteto inicijuotame projekte ,,Vaiko raidos skalės
restandartizacija‘‘. (2019 m. suteikta 130 konsultacijų).
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