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 Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos (toliau –Tarnyba) 2016 – 2018 m. 

strateginis planas, tai –  veiklos planavimo dokumentas trijų metų laikotarpiui, kuriame numatomi 

siektini strateginiai tikslai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai bei nurodomi racionalūs veiklos 

būdai keliamiems tikslams įgyvendinti. Šis dokumentas atskleidžia Tarnybos strategijos rengimo 

etapus, analizės rezultatus, strateginius prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones, užtikrinančias 

efektyvų tarnybos veiklos organizavimą, siekiant aukštesnės kokybės (informavimo, ekspertinės ir 

konsultavimo) pagalbos klientams, didesnio pagalbos prieinamumo, veiksmingesnio 

bendradarbiavimo su ugdymo įstaigų bendruomenėmis, labiau mokytojus bei mokinių tėvus 

įjungiančio bei įgalinančio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginio-psichologinio įvertinimo ir 

sėkmingesnio specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių ugdymo(si).  

  Tarnybos  strateginio plano 2016-2018 metams  teisinis pagrindas: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

 Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatai; 

 Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m.;  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginis 

veiklos planas; 

 Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiu veiklos planas; 

 Vilniaus miesto psichologinės - pedagoginės  tarnybos nuostatai; 

 Tarnybos strateginio plano 2014-2016 m. įgyvendinimo analize; 

 Tarnybos veiklos ataskaitos; 

 Tarnybos specialistų  ir tarnybos tarybos siūlymai bei rekomendacijos; 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo,  partnerystės,  bendravimo ir  

bendradarbiavimo principų. Plano projektas svarstytas 2015 m.  lapkričio 9 d. Tarnybos  specialistų   

posėdžiuose. 
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II SKYRIUS 

TARNYBOS PRISTATYMAS 

 

 Vilniaus miesto psichologinė - pedagoginė tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti 

specialiąją pedagoginę ir psichologinę informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą Vilniaus 

miesto mokiniams, jų šeimoms, mokytojams ir ugdymo įstaigoms. Pagalba teikiama individualaus ir 

grupinio psichologinio konsultavimo, pedagoginio konsultavimo,  specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

įvertinimo, specialaus ugdymo rekomendavimo, specialistų mokymo ir švietimo formomis.  

   Tarnyboje dirba  aukštos kvalifikacijos specialistai: 15 psichologai, 9 logopedai, 1 

surdopedagogas, 7 specialieji pedagogai, 2 socialiniai pedagogai, 0,5 bibliotekininko, 1 gydytojas 

neurologas,-vaikų psichiatras, direktoriaus etatai (MK lėšos).   

Tarnybos specialistai   dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi 

poreikių (toliau – SUP), psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais. Tarnybos specialistai įvertina 

asmens mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines 

asmenybės ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) SUP pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus, skiria specialųjį 

ugdymąsi.  Teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo, informacinę pagalbą mokiniams 

(vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą SUP turintiems asmenims iki 21 metų.  Prireikus teikia 

psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą 

patyrusiems švietimo įstaigoje, jei Savivaldybės vykdomoji institucija Tarnybai yra delegavusi šią 

funkciją.  Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei 

švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams. Pagal galimybes teikia psichologinę, socialinę 

pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra pagalbos mokiniui 

specialistų. Koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams 

(vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir 

švietimo teikėjams.   Pagal galimybę ir tikslingumą organizuoja ir rengia mokymus, seminarus, 

paskaitas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus.   Mokinio (vaiko) SUP pedagoginiu, psichologiniu, 

medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas,  prireikus atliekamas artimiausioje 

mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar 

patologinės būklės). 

   Kiekvienais metais Tarnyboje atliekami 900 – 1000  ikimokyklinio amžiaus vaikų ir  900– 

1100 mokinių pedagoginiai-psichologiniai SUP įvertinimai, kurių metu įvertinami mokinių 

intelektiniai gebėjimai (WISC-IIILT, WAIS-IIILT, WASI metodikomis), vaikų pažinimo gebėjimai 

(DISC metodika), ugdymosi pasiekimų atitiktis amžiui bei klasei, mokymosi motyvacija, imlumas 

pagalbai, pedagoginės pagalbos poreikis ir kalbos komunikacijos gebėjimai bei sveikatos ir 
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socialiniai veiksniai, sąlygojantys ugdymosi sunkumus. Vertinime naudojamasi ugdymo įstaigų 

Vaiko gerovės komisijų pateikta informacija, taip pat jame aktyviai dalyvauja vaikų ir mokinių tėvai, 

teikdami informaciją bei susipažindami su įvertinimo rezultatais ir  specialistų išvadomis-

rekomendacijomis. 

Tarnybos psichologai teikia individualią ir grupėje psichologinę pagalbą mokiniams ir jų 

tėvams. Jei mokinio problemų sprendimas neįmanomas be kitų su problema susijusių asmenų, tai ir 

jie kviečiami dalyvauti konsultacijose. Per metus tarnyboje suteikiama  virš 4000  pedagoginių 

psichologinių konsultacijų 1000 –1100 klientų. 

Tarnybos specialistai teikia metodinę pagalbą savo kolegoms ugdymo įstaigose, 

organizuodami konsultavimo renginius specialistų grupėms ir individualiai konsultuodami. Per metus 

Tarnyboje surengiama  80-90 konsultavimo renginių ir suteikiama 250–300 individualių konsultacijų 

ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams ir administracijai.  

 2013-2014 metais Tarnyba dalyvavo ES STF projektuose „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir 

kokybės plėtra, II etapas“ VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 ir  „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) 

formų plėtra, II etapas" VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004. Projektų įgyvendinimo metu tarnybos 

psichologai įgijo kvalifikacijas Lietuvoje standartizuotomis metodikomis vertinti ankstyvąją vaikų 

raidą (VRS skalė) , intelektinius ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus (WIPPSI – IV) ir ankstyvąją 

kalbos raidą. Tarnybai buvo nupirktos vertinimo metodikos. Taip pat šių projektų įgyvendinimo metu 

tarnybos specialistai buvo išmokyti vesti „Krizių ir probleminių situacijų valdymo ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose“, „Savižudybių prevencijos mokyklose“ „Pozityvių tėvystės įgūdžių ugdymo“ 

programas. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija 

ir kitais švietimą ir biudžetinių organizacijų veiklą 

reguliuojančiais bei vaikų gerovę užtikrinančiais teisės 

aktais. 

Ypatingą dėmesį Tarnybos veiklai rodo 2011– 2012 

metais Švietimo ir mokslo ministerijos parengti 

dokumentai skirti specialiosios pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos mokiniams veiklos 

reguliavimui: 

1.Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo 

organizavimo tvarkos aprašas (2011 m. liepos 22 d. 

įsakymu Nr. V-1396) 
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2.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių 

skirstymo į lygius tvarkos aprašas (2011 m. liepos 13 d. 

įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317) 

3.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2011 m. rugsėjo 

30 d. įsakymu Nr. V-1795) 

4.„Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (2012 m. birželio 13 d. Nr. 

V-971 

5.„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų 

įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo 

ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, 

buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas“ (2012 

m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258) 

6.„Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo 

tvarkos aprašas“ (2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

1775. 

Ekonominiai  Dėl emigracijos ir mažo gimstamumo nuolat mažėja 

mokinių skaičius. Mažėja švietimo pagalbos 

finansavimas, sudėtingėja psichologinės pagalbos 

paslaugų plėtotė. 

Socialiniai  Kas trečias paauglys gyvena pažeistos struktūros 

šeimoje. Didėja vaikų, gyvenančių socialinės rizikos 

šeimose skaičius. Daugėja atotolio šeimų (kai tėvai 

emigruoja, palikdami vaikus senelių, giminių ar net 

draugų priežiūrai) skaičius. Blogėja vaikų psichinė ir 

fizinė sveikata. Didėja skaičius vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimą.  

 Konsultuojant mokyklų Vaiko gerovės komisijas 

išaiškėjo, kad daugiausia sunkumų ugdymo įstaigose 

kyla dėl negebėjimo koreguoti sutrikusį vaikų elgesį ir 

pagalbos galimybių stygiaus. Stokojama žinių ir 

intervencijos įgūdžių. 

Technologijos Tarnyboje kompiuterizuotos 18 darbo vietų (visos 

specialistų ir administracijos darbo vietos), įdiegtas 

interneto ir intraneto ryšiai, tarnyba turi tris fiksuoto ir 

tris mobilaus telefono abonentus,  dvi filmavimo 

kameras ir vieną multimedijos projektorių.  

Naudodamasi šiomis technologinėmis galimybėmis 

tarnyba nuolat palaiko ryšį su klientais (asmenimis, 

ugdymo įstaigomis) ir vadovais bei partneriais, gali 

operatyviai keistis informacija, organizuoti kviestinius 

renginius, vesti mokymo renginius, kokybiškai rengti ir 

valdyti vidaus bei klientams teikiamus dokumentus. 
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2. Vidinių išteklių analizė:  

              Vidiniai veiksniai  

Tarnybos  kultūra/ Etosas Palaikomi, skatinami  ir puoselėjami pagarba bei 

pasitikėjimu ir lygiavertiškumu grįsti santykiai tarp 

darbuotojų ir su klientais. 

Pripažįstamas kiekvieno asmens vertingumas, siekiama 

ir darbuotojų ir klientų psichologinio saugumo. 

Skatinama kūrybinė laisvė ir ja grįstas įsipareigojimas 

bei atsakomybė. 

Kiekvienas klientas yra laukiamas ir siekiama jį suprasti 

bei padėti. 

Tarnybos darbuotojai humanistinėmis nuostatomis 

vadovaujasi bendraudami su visų lygių vadovais, 

kolegomis. Santykiai su išore grindžiami 

bendradarbiavimu ir partneryste, išlaikant profesines 

ribas. 

Nuolat plėtojami, palaikomi ir vertinami ryšiai su 

ilgalaikiais partneriais šalyje ir užsienyje: tarnybos 

vadovai dalyvauja Pedagoginių psichologinių tarnybų 

vadovų asociacijos veikloje, bendraujame su užsienio 

kolegomis. 

Švietimo pagalba mokiniui Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) 

pedagoginį psichologinį įvertinimą atlieka specialistų 

komanda: psichologas, specialusis pedagogas, 

logopedas ir neurologas. Įvertinimas atliekamas 

ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijai nukreipus 

mokinį į pedagoginę psichologinę tarnybą po pirminio 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ugdymo 

įstaigoje. Kiekvienas komandos specialistas atskirai 

atlieka įvertinimo dalį pagal savo kompetenciją: 

psichologas – intelektinių gebėjimų įvertinimą WISC-

III LT metodika, specialusis pedagogas – mokymosi 

pasiekimų įvertinimą pasiekimų testais ir mokslumo 

įvertinimą, logopedas – kalbos ir komunikacijos 

gebėjimų įvertinimą. Atvejo aptarimo metu specialistų 

komanda suformuluoja išvadą apie mokinio 

specialiuosius ugdymosi poreikius,  nustato jų lygį ir 

pateikia ugdymo bei švietimo pagalbos rekomendacijas. 

Tarnybos vadovas skiria mokiniui specialųjį ugdymą. 

Mokinio tėvai dalyvauja vertinime įvadinio pokalbio 

metu pateikdami informaciją apie savo vaiko raidą, 

ugdymosi istoriją ir šeimos situaciją, įvertinimo 

rezultatų pristatymo metu konsultuodamiesi dėl 

pagalbos savo vaikui šeimoje ir ugdymo įstaigoje 

galimybių ir būdų, bet kuriame vertinimo etape 

išsakydami savo nuomonę ir poreikius.  Vertinimas 

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 

d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu 
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„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių 

skirstymo į lygius tvarkos aprašu“; Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 patvirtintu „Mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, 

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos 

aprašu“ ir  2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 

patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“. 

Mokiniui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai, skiriamos papildomos MK lėšos švietimo 

pagalbai. 

Psichologinė pagalba teikiama individualiai ir grupėse. 

Tarnybos psichologai turi 15-20 metų patirtį 

konsultavimo srityje, jų kompetencija ženkliai 

aukštesnė nei ugdymo įstaigose dirbančių psichologų, 

todėl dažniausia konsultuojami sudėtingų psichologinių 

problemų turintys mokiniai ir jų šeimos. Taip pat 

teikiama pagalba asmenims pageidaujantiems didesnio 

konfidencialumo nei įmanomas ugdymo įstaigose. 

Mokymo renginiai vykdomi orientuojantis į klientų 

poreikius pagal tarnybos specialistų parengtas mokymų 

programas, siekiant gilaus rūpimų problemų supratimo 

ir pagalbos galimybių analizės. Švietimo ir mokymo 

veikla vykdoma, kuriant ir įgyvendinant programas, 

atsižvelgiant į klientų grupių (mokinių, mokinių tėvų, 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų) aktualius 

poreikius. Vykdydama Strateginį 2013–2015 metų 

veiklos planą Tarnyba įgyvendino pozityvaus vaikų 

auklėjimo,  tėvystės įgūdžių tobulinimo programą, 

prevencinę programą  „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“.       

 Užtikrinant pedagoginės psichologinės pagalbos 

prieinamumą Vilniaus miesto  mokyklų mokiniams 

būtina ženkliai aktyvesnė, nei šiuo metu, ir labiau  

orientuota į individualius poreikius Tarnybos specialistų 

pagalba mokyklų Vaiko gerovės komisijoms bei 

švietimo pagalbos specialistams. Ypač reikalinga 

pagalba ugdymo įstaigoms, kur integracijos/ dalinės 

integracijos forma, įtraukioju būdu ugdomi didelius 

SUP, įvairiapusį raidos sutrikimą, emocijų ir elgesio 

sutrikimą turintis mokiniai.   

Personalo formavimas ir 

organizavimas 

Tarnyboje įsteigti 36,5  specialistų etatai, dirba – 34  

specialistai ir 9,75 etato personalo, dirba – 9 

darbuotojai. Tarnybos veiklai vadovauja direktorė,   

personalo veiklą koordinuoja ir prižiūri direktorės 

pavaduotojas ūkiui. Tarnyboje dirba  34 aukštos 

kvalifikacijos specialistai.    Visi specialistai yra įgiję 

darbui Tarnyboje būtinas vertinimo ir konsultavimo 

kompetencijas ir kasmet tikslingai jas tobulina. 
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Veikla vykdoma vadovaujantis  Švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintu „Pedagoginių psichologinių tarnybų 

darbo organizavimo tvarkos aprašu“ (2011 m. liepos 22 

d. įsakymu Nr. V-1396) ir 2011 m. gruodžio 5 d. 

direktorės įsakymu Nr. V–25 patvirtintu darbo 

reglamentu. 

Personalą sudaro 8 darbuotojai.   

Tarnybos veikla planuojama rengiant strateginius 

planus, metų veiklos programas, mėnesio renginių 

planus.  Inicijuojama ir skatinama komandinė 

specialistų veikla.   

Vadovavimas ir lyderystė Vadovavimo stilius grindžiamas abipusiu pasitikėjimu 

ir atsakomybe. Tarnybos specialistai inicijuojami 

aktyviai dalyvauti planuojant ir vertinant tarnybos 

veiklą, individualios ir grupių iniciatyvos skatinamos ir 

palaikomos. Reikšmingi tarnybos įvaizdžio formavimui 

ir tinkamam funkcionavimui sprendimai priimami 

aptarimo, susitarimo ir administracijos bei specialistų 

įsipareigojimo būdu. Vadovavimą siekiama grįsti atviru 

dialogu ir kolegialiu sprendimų priėmimu. Veikloje 

kylančios problemos sprendžiamos atvirose visų su 

problema susijusių darbuotojų diskusijose ieškant 

bendro, visus maksimaliai tenkinančio sprendimo. 

Bendri susitarimai ir sprendimai įforminami direktorės 

įsakymais. Tarnybos veiklą koordinuoja ir prižiūri 

steigėjo paskirti specialistai ir Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras. 

Finansiniai ištekliai Tarnyba finansuojama iš valstybės (Mokinio krepšelio) 

ir savivaldybės lėšų bei 2 proc. gyventojų pajamų 

paramos mokesčio. 

Tarnybos specialistai tobulina kvalifikaciją ES projektų 

lėšomis.  

Aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir ūkio 

išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.  

Išorinę Tarnybos finansinės veiklos kontrolę vykdo 

įgaliotos Valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas. 

 Ryšių sistema, informacinės ir 

komunikavimo sistemos 

Tarnyba naudojasi   AB TEO LT ryšio ir   interneto 

paslaugomis. Šiuo metu įstaigoje yra 18 kompiuterizuotų 

darbo vietų. Visose jose yra internetinis ryšys.  Bankiniai 

pavedimai, mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos 

naudojant bankų internetinę sistemą. Kai kuri 

kompiuterinė įranga – moraliai pasenusi, būtina ją 

pakeisti arba atnaujinti. Informacija apie įstaigos veiklą 

patalpinta tarnybos interneto puslapyje  

http://vilniausppt.lt/ 
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3. SSGG analizė:  

Stiprybės 

 Stiprus Tarnybos darbuotojų intelektinis 

profesinis potencialas, aukšta veiklos 

profesionalumo ir kokybės motyvacija. 

 Atlikta Tarnybos patalpų renovacija, 

estetiška darbo aplinka. 

 Visos specialistų darbo vietos aprūpintos 

patogias baldais, kompiuterine įranga ir 

veiklos priemonėmis. 

 Visi specialistai gali naudotis modernia 

renginių vedimo įranga, metodine 

literatūra, spausdinimo ir kopijavimo 

įranga. Tarnybos kompiuteriai sujungti į 

bendrą tinklą, todėl visi darbuotojai gali 

operatyviai keistis informacija. 

 Stiprūs partnerystės ryšiai  su kitų  

Lietuvos savivaldybių tarnybomis, 

patirties sklaida ir kolegialus veiklos 

problemų sprendimas. 

 Glaudūs, sistemingi ir į problemų 

sprendimą orientuoti ryšiai su ugdymo 

įstaigų Vaiko gerovės komisijomis, 

švietimo pagalbos specialistų ir 

mokytojų metodiniais būreliais, 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovais 

bei specialistais, kuruojančiais tarnybos 

veiklą, Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro vadovais ir 

specialistais. 

Silpnybės 

 Trūkumas turimų patalpų veikloms  

Tarnybos patalpose  vykdyti.  

 Trūkumas  psichologų, specialiųjų 

pedagogų etatų psichologinių 

pedagoginių paslaugų teikimui.  

 Elektroninės programos klientų 

duomenų bazei tvarkyti nebuvimas.  

 Specialistai nepakankamai aprūpinti 

šiuolaikiška informacine įranga.    

 Sunkumai planuojant specialistų darbo 

laiką dėl dalyvavimo skubos tvarka 

krizinėse situacijose, įvairiuose 

komisijose, tarpžinybiniuose 

pasitarimuose, konfliktinių situacijų 

tarpininkavime.    

 Specialiosios pedagoginės ir 

specialiosios pagalbos stygius ugdymo 

įstaigose mažina specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimo veiklos 

prasmingumą ir didina ugdymosi 

nesėkmes patiriančių mokinių skaičių 

bei mokinių tėvų nepasitenkinimą 

Tarnybos ir ugdymo įstaigų veikla. 

 

Galimybės 

 Stiprinti įstaigos materialinę bazę 

dalyvaujant projekte „Pedagoginių 

psichologinių tarnybų plėtra“. 

 Gerinti sklaidą apie tarnybos veiklą 

atnaujinant jos internetinį puslapį. 

 Plėsti tarnybos veiklą, organizuojant ir 

vykdant  pedagogų švietimo renginius 

(seminarus, paskaitas ir kt.). 

 Stiprinti darbą su tėvais, organizuojant 

jiems grupes, kurių tikslas – tėvystės 

įgūdžių stiprinimas. 

 Dalyvauti Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministerijos bei įvairių ES fondų 

programose ir projektuose. 

 Tobulinti profesinę kompetenciją, 

dalyvaujant ES SF projektuose.  

 

Grėsmės/pavojai 

 Demografinės padėties nestabilumas, 

mažėjantis vaikų ir pedagogų skaičius - 

mažėjantis finansavimas. 

 Netobula Mokinio krepšelio metodika ir 

nuolatinis lėšų specialistų etatų 

finansavimui trūkumas. 

 Nebuvimas aiškių specialistų darbo 

vertinimų kriterijų, leidžia tikrintojams 

įvairiai interpretuoti tarnybos veiklą. 
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IV SKYRIUS 

TARNYBOS VIZIJA 
 

 Vilniaus miesto  psichologinė- pedagoginė tarnyba – profesionali, inovatyvi ir aktyvi ugdymo 

įstaigų bendruomenių partnerė mokinių gerovės užtikrinimo veikloje. 

 

V SKYRIUS 

TARYBOS MISIJA 

 

            Padėti vaikams tapti harmoningomis asmenybėmis, teikiant jiems psichologinę ir specialiąją 

pedagoginę pagalbą, jų tėvams, globėjams bei  pedagogams - reikiamą konsultacinę, švietimo ir 

informacinę pagalbą bei plėtojant  bendradarbiavimą su kitomis, vaikui paramą teikiančiomis 

institucijomis. 

  

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Tarnybos specialistai savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis ir filosofija: 

Kiekvienam Tarnybos specialistui ir klientui (mokiniui, šeimai ar institucijai) turi būti 

suteikiamos visos galimybės atrasti, suprasti ir atskleisti save.  

Kiekvienas asmuo yra unikalus bei reikšmingas ir turi būti besąlygiškai priimamas. 

Kiekvienas asmuo geba tinkamai pasirinkti, spręsti savo problemas ir kompensuoti savo 

sutrikimus psichologiškai saugioje ir palaikančioje aplinkoje. 

Aktyvi partnerystė ir tolerancijos bei pasitikėjimo atmosfera įgalina visus Tarnybos 

darbuotojus įgyvendinti organizacijos ir asmeninius profesinius tikslus. 

Tapsmas profesionalu yra visą gyvenimą trunkančio mokymosi iš patirties, klientų ir kitų 

profesionalų procesas. 

Veiklos sėkmę užtikrina kiekvieno tarnybos darbuotojo socialinio intereso ir socialinės 

atsakomybės auginimas bei puoselėjimas. 

Veiklos kokybę užtikrina gebėjimas kurti veiksmingos partnerystės santykius su klientais, jų 

tėvais, ugdymo įstaigose dirbančiais kolegomis. 

Organizacijos klestėjimą užtikrina kiekvieno jos darbuotojo asmeninė atsakomybė už aplinką 

kurioje dirba ir asmeninis įsipareigojimas nuolat pozityviai ją keisti.  
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
 

1. Didinti švietimo pagalbos 

prieinamumą  ir  veiksmingumą 

mokiniams turintiems emocijų ir 

elgesio, autizmo spektro sutrikimą, 

teikiant specializuotą konsultacinę ir 

švietimo   pagalbą ugdymo įstaigų 

bendruomenėms. 

2. Plėtoti  Tarnybos specialistų ryšius su 

mokyklų VGK, bendruomenėmis, 

administracija, švietimo pagalbos 

specialistais, mokytojais. 

 

 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
 

 3. Plėtoti tarnybos specialistų profesinę 

kompetenciją, teikiant visapusišką pagalbą 

mokiniams, turintiems SUP, jų tėvams, 

pedagogams, mokyklos bendruomenėms,  

įgyjant gebėjimus dirbti su inovatyviomis  

technologijomis. 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas –  didinti švietimo pagalbos prieinamumą  ir  veiksmingumą mokiniams turintiems SUP, 

teikiant specializuotą konsultacinę ir švietimo  pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama 

padėtis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1.Teikti   

konsultacijas, 

padedančias 

sėkmingai 

spręsti SUP 

turinčių 

mokinių 

integracijos 

procesą    

 SUP turinčių 

mokinių, 

ugdomų 

bendrojo 

ugdymo 

įstaigose, 

poreikių ir jų 

patenkinimo 

galimybių 

analizė. 

Ugdymo 

įstaigų 

konsultavimo 

renginių  

organizavima

s 

 Ugdymo 

įstaigų 

komandų 

apmokimas 

prevencinės 

Žinomas 

tik 

mokinių, 

turinčių  

SUP 

skaičius, 

nėra 

įvertintos 

ugdymo 

įstaigų 

galimybės 

ir 

pasirengi- 

mas teikti 

pagalbą 

šiems 

moki- 

niams 

Inicijuoti 

specialiųjų 

klasių 

vaikams su 

autizmo 

spektro 

sutrikimais 

Vilniaus 

mieste. 

Specializuota 

konsultacinė 

pagalba 

suteikta 

mokytojams 

ir tėvams, 

ugdantiems 

ypatingus 

vaikus. 

Konsultacijos 

ikimokyklini

ų ugdymo 

2018-11  Tarnybos 

specialisti

ų 

komandos 
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programos 

„Auksinis 

penketas“ 

(„Golden 5“) 

 

  

įstaigų ir 

mokyklų 

VGK  

pagalbos  

teikimo 

klausimais.  

2. Įdiegti naujas 

bendradarbiavim

o su ugdymo 

įstaigų VGK, 

švietimo 

pagalbos 

specialistais 

formas,  gerinant 

mokinių ugdymo 

proceso 

organizavimą. 

Sutelktos 

Tarnybos ir 

ugdymo 

įstaigų 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

komandos 

įvairaus 

amžiaus 

vaikų, įvairių  

sutrikimų 

korekcijos 

metodinės 

medžiagos 

parengimui. 

Pavyzdinių 

individualių 

pagalbos 

vaikui planų 

parengimas.    

 Tarnyboje 

trūksta 

specialistų

, kad būtų 

patenkinta

s   poreikis 

aktyviai 

pagalbai 

ugdymo 

įstaigose. 

Visos 

ugdymo 

įstaigos 

įgalintos 

tinkamai  

vykdyti 

prevencinius 

veiksmus ir 

teikti pagalbą 

vaikams 

turintiems 

SUP. 

2018-11 Tarnybos   

specialistų 

komandų 

vadovai 

 

 

2 tikslas –   plėtoti  Tarnybos specialistų ryšius su mokyklų VGK, bendruomenėmis, 

administracija, švietimo pagalbos specialistais, mokytojais. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytoja

i 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1.  Įvertinti 

pagalbos 

poreikį 

ugdymo 

įstaigų VGK  

Sudaryta 

ugdymo 

įstaigų VGK 

apklausos 

anketą. 

Sudarytos 

tarnybos  

specialistų 

komandos  

ugdymo 

įstaigų 

kuravimui. 

Pravesti   

konsultacinius 

renginius      

ikimokyklinės

e ugdymo   

įstaigose. 

 

Ikimokyklinės

e ugdymo 

įstaigose 

trūksta 

psichologų, 

specialiųjų 

pedagogų, 

logopedų,  

nepakankamas 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

prieinamumas 

Ikimokyklinių 

įstaigų 

pedagogai 

stokoja žinių 

apie SUP 

turinčių vaikų 

ugdymą.  

 Apklausos 

rezultatų   

analizė ir 

pristatymas 

ugdymo 

įstaigoms. 

Rekomendacij

ų pateikimas. 

2018-11 Tarnybos   

specialist

ų 

komando

s   

 

2.  
Konsultuoti 

Surinkta  

apibendrinta ir 
 Suteikta 

informacinė 

2018-11    
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ugdymo 

įstaigų VGK 

mokinių 

ugdymo 

gerinimo 

klausimais. 

patalpinta 

tarnybos 

interneto 

svetainėje 

aktuali     

informacija 

apie pagalbos 

vaikui poreikį 

bei galimybes.  

švietimo 

pagalba 

specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

tėvams. 

3. Rengti  

mokinių 

tėvams 

švietimo bei 

konsultavim

o renginius 

tarnyboje 

Pravesta  16  

grupių tėvams 

pagal 

Pozityvios 

tėvystės ir 

„Mokykla 

tėvams ir 

auklėtojams“ 

programas  

 Suteikta 

informacinė 

konsultacinė 

švietimo 

pagalba   

tėvams 

ugdymo 

įstaigose 

2018-11   

 

3 tikslas –  plėtoti tarnybos specialistų profesinę kompetenciją, teikiant visapusišką pagalbą 

mokiniams, turintiems SUP, jų tėvams, pedagogams, mokyklos bendruomenėms,  įgyjant 

gebėjimus dirbti su inovatyviomis  technologijomis. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama 

padėtis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytoja

i 

Lėšų 

poreikis ir 

numatomi 

finansavim

o šaltiniai 

1. Išmokyti 

tarnybos 

specialistus 

naudotis 

neurotech-

nologine 

įranga, skirta 

mokinių 

gebėjimų 

tobulinimui ir 

sutrikimų 

korekcijai 

Mokymai 

naudotis 

Verim proNet, 

Bioneuro 

Feedback, 

BUP SET 2 ir 

Brain boy 

įranga. 

Tarnybos 

specialistai 

netaiko 

inovatyvių 

korekcijos 

priemonių 

  Tarnybos 

specialistai 

bus įgiję   

dėmesio 

sutrikimų 

korekcijos 

kompetencija

s  

 

2018-06 Direktorė    

2. Išmokyti 

visus tarnybos 

specialistus 

taikyti 

poveikio 

priemonės 

netinkamai ir 

agresyviai 

besielgiantiem

s mokiniams 

  Mokymai 

specialiųjų 

poreikio 

priemonių 

taikymo 

netinkamai ir 

agresyviai 

besielgiantiem

s mokiniams  

 Tarnybos 

specialistai 

turi 

nepakankamai 

žinių ir 

įgūdžių 

netinkamo ir 

agresyvaus 

elgesio 

valydmui 

  2018-11  Direktorė  
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 

 

1 tikslas – didinti švietimo pagalbos elgesio sunkumų ir  sutrikimų turintiems mokiniams 

veiksmingumą, teikiant specializuotą konsultacinę, švietimo ir mokymo pagalbą ugdymo įstaigų 

bendruomenėms. 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 

2018 m. 

1.Teikti  

konsultacijas, 

padedančias 

sėkmingai spręsti 

mokinių  turinčiu 

SUP problemas. 

Informacinė 

ir  

konsultacinė 

pagalba 

suteikta  

visoms 

Vilniaus 

miesto 

ugdymo 

įstaigų VGK 

       

2.Įdiegti naujas 

bendradarbiavim

o su ugdymo 

įstaigų švietimo 

pagalbos 

specialistais 

formas, 

sprendžiant 

mokinių  

ugdymo 

problemas. 

Visos 

ugdymo 

įstaigos 

įgalintos 

tinkamai 

spręsti  

mokinių 

turinčių 

SUP 

problemas. 

       

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 
2 tikslas –  plėtoti  Tarnybos specialistų ryšius su mokyklų VGK, bendruomenėmis, administracija, 

švietimo pagalbos specialistais, mokytojais. 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 

Planuoti 

finansinia

i ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendin

ta (data) 

Per 

tarpinį 

matavim

ą 2016 

m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 

2018 m. 

1.  Įvertinti 

pagalbos poreikį 

ugdymo įstaigų 

VGK 

 Sudaryta 

ugdymo 

įstaigų VGK 

apklausos 

anketą. 

Sudarytos 

tarnybos  

specialistų 

komandos  

ugdymo 
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įstaigų 

kuravimui. 
 

2. Konsultuoti 

ugdymo įstaigų 

VGK mokinių 

ugdymo 

gerinimo 

klausimais.  

 Pravesti   

konsultaciniu

s renginius    

65 

ikimokyklinė

se ugdymo   

įstaigose. 

Apmokyti 

mokyklų 

komandos 

prevencinės 

programos 

„Auksinis 

penketas“ 

(„Golden 5“) 

       

3. Rengti  

mokinių tėvams 

švietimo bei 

konsultavimo 

renginius 

tarnyboje  

 Pravesta  

16  grupių 

tėvams 

pagal 

Pozityvios 

tėvystės ir 

„Mokykla 

tėvams ir 

auklėtojams

“ programas 

       

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 
 

3 tikslas –  plėtoti tarnybos specialistų profesinę kompetenciją, teikiant visapusišką pagalbą 

mokiniams, turintiems SUP, jų tėvams, pedagogams, mokyklos bendruomenėms,  įgyjant gebėjimus 

dirbti su inovatyviomis  technologijomis. 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansinia

i ištekliai 

Panaudoti 

finansinia

i ištekliai 

Planuota 

įgyvendint

i (data) 

Įgyvendint

a (data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 

2018 m. 

1. Išmokyti 

tarnybos 

specialistus 

naudotis 

inovatyvia 

neurotechnolo- 

gineų įranga.  

Visi 

tarnybos 

specialistai 

bus įgiję 

neurotech-

noologinės 

sutrikimų 

korekcijos 

kompetenci

jas  

        

2.  Išmokyti 

visus tarnybos 

specialistus 

taikyti poveikio 

priemonės 

agresyviai, 

netinkamai 

 

Konsultaci

nė pagalba 

bus suteikta  

visoms 

Vilniaus 

miesto 
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besielgiantiems 

mokiniams  
ugdymo 

įstaigų 

VGK 

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 


