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VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

 Vilniaus pedagoginės psichologinės Tarnybos (toliau – Tarnyba) 2022 m. veiklos planas parengtas siekiant sutelkti Tarnybos 

specialistų pastangas kryptingos ir nuoseklios veiklos vykdymui, vadovaujantis Tarnybos 2022–2025 m. strateginiu veiklos planu, esama 

švietimo būkle, Tarnybos bendruomenės ir ugdymo įstaigų poreikiais ir Vilniaus miesto savivaldybės priemonių planu 2020-2025 m. „Dėl 

kokybiškų paslaugų teikimo visiems Vilniaus miesto vaikams“. Tarnybos specialistai nuosekliai vykdo visas Tarnybai numatytas šio plano 

priemones ir toliau tęs 2020-2021 m. pradėtas vykdyti veiklas bei 2022 m. užtikrins šių veiklų tęstinumą.  

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingi vykdytojai 

1.Metodinė pagalba 

ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistams 

Profesinių grupių 

metodiniai pasitarimai. 

Sudėtingų darbo atvejų 

aptarimai. 

Švietimo pagalbos 

specialistai gaus patirties, 

sprendžiant įvairias 

problemas, teiks 

veiksmingesnę pagalbą 

mokyklų bendruomenių 

nariams įgyvendinant 

įtraukiojo ugdymo 

nuostatas. 1-2 kartus per 

mėnesį. 

Per metus, nuolat, 

pagal Tarnybos 

kiekvieno mėnesio 

renginių planą.  

Tarnybos specialistai 

2. Metodinė pagalba 

mokyklų mokytojams 

Grupinės konsultacijos 

dėl ugdymo plano ir 

Bendrųjų programų 

pritaikymo. Sudėtingų 

darbo atvejų aptarimai.  

Pedagogai gebės geriau 

individualizuoti mokinių 

ugdymą. 

Ne mažiau 3 mokytojų 

grupių per metus. 1-2 

kartus per 2 mėnesius. 

Per metus, nuolat, 

pagal Tarnybos 

kiekvieno mėnesio 

renginių planą.  

 Tarnybos direktorė 

3. Metodinė pagalba 

ugdymo įstaigų VGK 

Grupinės konsultacijos 

ugdymo įstaigų VGK. 

70 proc. Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklų 

 Vasario-gruodžio 

mėn.  

Tarnybos specialistai  
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VGK dalyvaus Tarnybos 

specialistų 

organizuojamose 

konsultacijose. Ne mažiau 

3 konsultacijos 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų VGK ir 3 

konsultacijos mokyklų 

VGK. 

4. Metodinių 

rekomendacijų dėl 

Individualaus pagalbos 

plano mokiniui (IPP) 

sudarymo parengimas 

Parengtos metodinės 

rekomendacijos. 

Viešinama Tarnybos 

elektroniniame 

puslapyje. 

Aktyviau ir tikslingiau 

rengiami IPP mokiniams, 

suteikiama reikalinga 

pagalba. 

Vasario-spalio mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja 

pedagoginiam 

psichologiniam darbui  

5.Gerosios patirties 

sklaida įgyvendinant 

įtraukųjį ugdymą  

Organizuoti 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų VGK gerosios 

patirties, ugdant vaikus, 

turinčius didelių SUP, 

sklaidą. 

3-4 renginiai Kovo-lapkričio mėn. Direktorė  

6.Gerosios patirties 

sklaida įgyvendinant 

įtraukųjį ugdymą  

Organizuoti bendrojo 

ugdymo mokyklų VGK 

gerosios patirties, ugdant 

vaikus, turinčius didelių 

SUP, sklaidą. 

3-4 renginiai Kovo-gegužės mėn. 

Spalio-lapkričio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

pedagoginiam 

psichologiniam darbui 

7.Mokyklų psichologų 

paslaugų kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas 

Mokyklų psichologų 

pasidalijimas darbo 

patirtimi. 

Praktinė konferencija 

mokyklų psichologams. 

Kovo mėn. Tarnybos specialistai 

8.Švietimo pagalbos 

teikimo ugdymo 

įstaigose efektyvumo 

įvertinimas  

 Mokyklų bendruomenių 

apklausa, rezultatų 

analizė, rekomendacijų 

parengimas. 

Įvardintos švietimo 

pagalbos teikimo 

mokyklose stipriosios ir 

silpnosios pusės. 

Balandžio- lapkričio 

mėn. 

Direktorė 

9. Teikti pagalbą 

mokyklų švietimo 

Mokymai mokyklų 

krizių komandoms. 

Mokyklos aktyviau diegs 

smurto, patyčių ir kitas 

Per metus  Tarnybos specialistai 
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pagalbos specialistams 

saugios aplinkos 

mokykloje kūrimo, 

įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo 

klausimais (smurto ir 

patyčių, save 

žalojančio elgesio ir 

savižudybių 

prevencija) 

prevencines programas, 

gerės mokyklų 

mikroklimatas, 

bendruomenės narių 

emocinis stabilumas, 

konstruktyviau reaguos 

įvykus krizei. Mokymai 

50 mokyklų krizių 

komandų. 

10. Inicijuoti 

mokymus ugdymo 

įstaigų krizių 

komandoms 

Mokymai Efektyvesnis darbas 

prevencijos srityje, 

konstruktyvesnis 

reagavimas įvykus krizei 

įtakos geresnį 

mokroklimatą, emocinį 

stabilumą. 50 krizių 

komandų. 

Vasario-gruodžio 

mėn. 

Direktorė 

11. Tarptautinės 

kompleksinės 

prevencinės programos 

„Lobių archipelagas“ 

pristatymas 

 Konferencija  Tarnybos specialistai 

susipažins su inovatyvia 

programa ir galimybe 

taikyti ją praktikoje. 

Spalio mėn. Tarnybos specialistai 

12. Seminaras/ 

metodinė diena apie 

PPT bendradarbiavimą 

su mokyklų VGK 

Kvalifikacijos kėlimas 

Tarnybos specialistams. 

Tarnybos specialistai įgis 

žinių iš kitų PPT 

specialistų praktikos, 

kurią galės taikyti savo 

darbe. 

Kovo-gegužės mėn. Direktorė 
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