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PANEVĖŽIO PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės n-(n+2) metų 

strateginio veiklos plano programos tikslų, 

uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01 02 02  Pedagoginės-psichologinės tarnybos veikla. 



Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai: 

1. Bendradarbiavimas su mokyklų VGK bei kitomis įstaigomis švietimo pagalbos organizavimo, 

įtraukties klausimais, temomis. 

2.Vidaus dokumentų valdymo sistemos įdiegimas.  

3. Dalyvavimas darbo grupėse atnaujinant metodikas, atnaujintų metodikų įsisavinimas ir pritaikymas 

psichologiniam, pedagoginiam vaiko vertinimui. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 

Tarnyba, vykdydama savo pagrindines veiklos funkcijas metų bėgyje planuoja: 

- teikti informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, 

jų pedagoginiams darbuotojams; 

- stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su įstaigomis, užtikrinančiomis vaiko gerovę; 

- įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir 

ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko 

brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymąsi; 

- teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), 

specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams); 

- skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves; 

- formuoti mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją; 

- pasiruošti įdiegti naują elektroninę klientų registracijos sistemą; 

- pasiruošti įdiegti naują vieningą vidaus dokumentų valdymo sistemą; 

- siekti tarnybos darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo, dalyvaujant lokaliuose ir 

tarptautiniuose renginiuose, projektuose. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t. t.) 

 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,    

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus   

Pavadinimas Mato vnt. 

2022 metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

Įgyvendinimo 

terminas 

1 

Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal gebėjimus ir 

galimybes saugioje ir pritaikytoje, poreikius atliepiančioje, 

aplinkoje. 

Tarnybos 

paslaugas 

gaunančių 

Panevėžio 

miesto 

ugdymo 

įstaigų 

skaičius 

Vnt.  53 52 2023 m. 

1 1 

Sustiprinti ugdytojų, ugdymo įstaigų VGK kompetencijas, 

anksti atpažinti įvairius mokinių ugdymosi poreikius, 

suteikti tinkamą pedagoginę, švietimo pagalbą. 

Informavimo, 

konsultavimo 

ir švietimo 

paslaugų 

skaičius 

Proc.   100 100 2023 m. 

1 1 1 

Bendradarbiavimas su mokyklų ir miesto VGK. 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt.  45 45 

2023.01- 

2023.12 

1 

Bendradarbiavimas su 

mokyklų ir miesto VGK 

sprendžiant įvairius vaiko 

gerovės klausimus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Posėdžių 

skaičius 
Vnt.  45 45 

2023.01- 

2023.12 



1 1 2 

Mokyklų švietimo pagalbos specialistų, pedagogų ir 

tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas dėl mokinio 

(vaiko) pedagoginio, psichologinio raidos įvertinimo. 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt.  3400 3400 

2023.01- 

2023.12 

1 

Švietimo pagalbos 

specialistų ir pedagogų 

konsultavimas dėl 

pedagoginės pagalbos 

teikimo mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt.  1458 1458 

2023.01- 

2023.12 

2 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas dėl 

pedagoginės pagalbos 

teikimo mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

neurologas 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt.  1942 1942 

2023.01- 

2023.12 

1 1 3 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas užtikrinant vaiko 

gerovę ir švietimo pagalbą. 

Tarnybos 

specialistų 

teiktų 

paslaugų 

skaičius 

Vnt. 36 36 
2023.01- 

2023.12 

1 
Ankstyvosios intervencijos 

programos įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

socialinis 

pedagogas 

Pravestų 

veiklų 

skaičius 

Vnt. 20 20 
2023.01- 

2023.12 

2 

Vaiko minimalios pagalbos 

priemonių vykdymas ir 

koordinuotų paslaugų 

teikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

socialinis 

pedagogas 

Koordinuotų 

paslaugų, 

vykdytų 

priemonių 

skaičius 

Vnt. 10 10 
2023.01- 

2023.12 



3 

Bendradarbiavimas su 

kitomis institucijomis 

sprendžiant aktualius 

švietimo pagalbos teikimo 

mieste klausimus. 

Direktorius 
Posėdžių 

skaičius 
Vnt. 6 6 

2023.01- 

2023.12 

1 2 
Švietimo pagalbos poreikio mokiniams įvertinimas ir 

nustatymas. 

Paslaugų 

skaičius 
Proc. 100 100 2023 m. 

1 2 1 

Pedagoginis, psichologinis vaiko raidos įvertinimas ir 

pagalbos poreikio nustatymas. 

Konsultacijų 

dėl įvertinimų 

skaičius 

Vnt. 2457 2457 
2023.01- 

2023.12 

1 

Įvertinti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ir mokinių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

neurologas 

Mokinių, 

apsilankiusių 

pas 

specialistus 

dėl vertinimo, 

skaičius 

Vnt. 2348 2348 
2023.01- 

2023.12 

2 

Pedagoginio, psichologinio 

įvertinimo išvadų ir 

rekomendacijų ugdymuisi 

parengimas. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

neurologas 

Parengtų 

pažymų dėl 

specialiojo 

ugdymosi ir 

/ar švietimo 

pagalbos 

skyrimo 

skaičius 

Vnt. 633 633 
2023.01- 

2023.12 

3 

Rekomendacijų parengimas 

dėl PUPP ir BE pritaikymo 

SUP turintiems mokiniams. 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Parengtų 

pažymų dėl 

PUPP ir BE 

pritaikymo 

SUP 

Vnt. 122 122 
2023.01- 

2023.12 



turintiems 

mokiniams 

skaičius 

1 2 2 

Supažindinimas su pedagoginio, psichologinio vaiko 

raidos įvertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 4584 4584 

2023.01- 

2023.12 

1 

Mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų supažindinimas 

su mokinių ugdymosi 

sunkumų įveikos bei galių 

plėtojimo priemonėmis ir 

galimybėmis. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

neurologas 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 1613 1613 

2023.01- 

2023.12 

2 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su 

pateiktomis išvadomis ir 

rekomendacijomis dėl 

mokinių ugdymosi sunkumų 

įveikos. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas, 

neurologas 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 2971 2971 

2023.01- 

2023.12 

1 3 
Didinti individualaus psichologinio konsultavimo ir grupių 

konsultavimo veiklos apimtis. 

Konsultacijų 

skaičius 
Proc. 100 100 2023 m. 

1 3 1 

Individualus psichologinis konsultavimas. 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 1772 1772 

2023.01- 

2023.12 

1 
Individualus vaikų 

psichologinis konsultavimas. 
Psichologas 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 1144 1144 

2023.01- 

2023.12 

2 

Individualus tėvų (globėjų, 

rūpintojų), šeimos 

psichologinis konsultavimas. 

Psichologas 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 876 876 

2023.01- 

2023.12 



3 

Individualus pedagogų, 

mokyklų vadovų, 

psichologinis konsultavimas. 

Psichologas 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 43 43 

2023.01- 

2023.12 

1 3 2 

Grupių psichologinis konsultavimas. 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 75 75 

2023.01- 

2023.12 

1 
Tėvystės įgūdžių 

veiksmingumo stiprinimas. 
Psichologai 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 52 52 

2023.01- 

2023.12 

2 Vaikų socialinių emocinių 

įgūdžių stiprinimas. 
Psichologai 

Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 19 19 

2023.01- 

2023.12 

3 

Mokyklų bendruomenių 

konsultavimas krizių 

atvejais.  

Psichologai 
Konsultacijų 

skaičius 
Vnt. 4 4 

2023.01- 

2023.12 

2 
Šiuolaikinių technologinių priemonių įdiegimas ir plėtojimas 

Tarnybos veiklai organizuoti. 

Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 3 2023 m. 

2 1 Sukurti elektroninę klientų registracijos sistemą. 
Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 1 2023 m. 

2 1 1 

Informacijos paieška apie elektroninę klientų 

registracijos sistemą. 

Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 2 

2023.01- 

2023.12 

1 

Surinkti informaciją apie 

elektroninės klientų 

registracijos sistemas. 

IT specialistas 
Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 1 I-II ketvirčiai 

2 

Surinkti informaciją apie 

elektroninių klientų 

registracijos sistemų 

pritaikymo galimybes 

tarnyboje. 

IT specialistas 
Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 

2 2 Sukurti vieningą vidaus dokumentų valdymo sistemą. 
Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 1 2023 m. 



2 2 1 

Informacijos paieška apie vieningą vidaus dokumentų 

valdymo sistemą. 

Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 2 

2023.01- 

2023.12 

1 

Surinkti informaciją apie 

vieningą vidaus dokumentų 

valdymo sistemą. 

IT specialistas 
Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 1 I-II ketvirčiai 

2 

Surinkti informaciją apie 

vieningą vidaus dokumentų 

valdymo sistemos 

pritaikymo galimybes 

tarnyboje. 

IT specialistas 
Informacijos 

suvestinė 
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 

2 3 Atnaujinti tarnybos vizualinius ir reprezentacinius ženklus. 
Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 1 2023 m. 

2 3 1 

Tarnybą simbolizuojančio objekto (logotipo) 

atnaujinimas. 

Atrinktas 

produktas 
Vnt. 0 1 

2023.01- 

2023.12 

1 Paslaugų tiekėjo paieška. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Apklausos 

suvestinė 
Vnt. 0 1 I-II ketvirčiai 

2 

Atnaujinto Tarnybą 

simbolizuojančio objekto 

(logotipo) pasirinkimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Atrinktas 

produktas 
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 

2 3 2 

Atnaujinto tarnybą simbolizuojančio ženklo 

pritaikymas reprezentacijai. 

Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 2 

2023.01- 

2023.12 

1 

Tarnybos el. svetainės 

atnaujinimas, panaudojant 

naują logotipą. 

Direktorius, IT 

specialistas 

El. svetainės 

atnaujinimas  
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 

2 

Tarnybą reprezentuojančių 

spaudinių (skrajutė, 

lankstinukas) kūrimas ir 

gamyba. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Produktų 

skaičius 
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 



3 
Pažangių šiuolaikinių metodų ir būdų įsisavinimas, profesinių ir 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas. 

Dalyvavusių 

profesinės 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Tarnybos 

darbuotojų 

dalis 

Proc.  80 85 2023 m. 

3 1 

Padidinti tarnybos specialistų profesines galias įgyjant 

naujas įvairių ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo 

pagalbos teikimo kompetencijas. 

Dalyvavusių 

profesinės 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Tarnybos 

darbuotojų 

dalis 

Proc.  80 85 2023 m. 

3 1 1 

Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių įvertinimas, atsižvelgiant į Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos teisės aktų pakeitimus. 

Situacijos 

analizė 
Vnt. 0 1 2023 m. gruodis 

1 

Metinių specialistų ataskaitų 

apie dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose analizė. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Ataskaitų 

suvestinė 
Vnt. 0 1 2023 m. gruodis 

2 

Prioritetinių sričių 

kvalifikacijos tobulinimui 

strategavimas ir planavimas . 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Prioritetų 

sąrašas 
Vnt. 0 1 2023 m. gruodis 

3 1 2 

Įgytų kompetencijų sklaidos renginiai Panevėžio 

miesto ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėse. 

Pranešimų 

skaičius 
Vnt. 15 20 

2023.01- 

2023.12 

1 

Įgytų kompetencijų sklaidos 

renginys Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

Pranešimų 

skaičius 
Vnt. 8 11 

2023.01- 

2023.12 



įstaigų pedagogų 

bendruomenėse. 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

2 

Įgytų kompetencijų sklaidos 

renginys Panevėžio miesto 

mokyklų pedagogų 

bendruomenėse. 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas 

Pranešimų 

skaičius 
Vnt. 7 9 

2023.01- 

2023.12 

3 2 
Dalyvauti tarptautiniuose profesinių kompetencijų 

tobulinimo projektuose, renginiuose. 

Dalyvavusių 

profesinės 

kvalifikacijos 

kėlimo 

tarptautiniuos

e renginiuose 

Tarnybos 

specialistų 

dalis 

Proc. 0 10 2023 m. 

3 2 1 

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, renginiuose 

pasiūlos ir poreikio analizė. 

Situacijos 

analizė  
Vnt. 0 1 

2023.01- 

2023.12 

1 

Dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose poreikio ir 

vidinių resursų įsivertinimas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Situacijos 

analizė 
Vnt. 0 1 I-II ketvirčiai 

2 

Dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose, renginiuose 

galimybių paieška. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Situacijos 

analizė 
Vnt. 0 1 III-IV ketvirčiai 
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administracijos direktoriaus 
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1 lentelės tęsinys 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

                                                                                                                                                                               Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023-iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  440,0 496,2 

1.1. Išlaidoms 440,0 496,2 

              iš jų darbo užmokesčiui 412,2 464,8 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 440,0 496,2 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 439,3 495,5 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 66,8 66,0 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 2,7  

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 368,9 491,4 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML)   

2.1.7. Praėjusių metų lėšų likutis (L) 0,9 4,1 

2.1.8. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 0,7 0,7 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,7 0,7 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)   

2.2.4.  Kiti šaltiniai   
 


