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Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas, veikla Laikas Vieta Atsakingi specialistai Kam skirta veikla 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLA 

1.  

Kompleksinis pedagoginis-psichologinis 

raidos (negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) vertinimas 

Antradienį, 

trečiadienį, 

ketvirtadienį 

PPP skyrius Psichologė, specialioji pedagogė, logopedė Mokiniams, ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir jų tėvams 

2.  

Individuali specialistų vertinimo duomenų 

analizė; komandinis vertinimo 

išvadų aptarimas, apibendrinimas  ir rašymas 

Pirmadienį – 

trečiadienį 
PPP skyrius Specialistai, dalyvavę vertinime Skyriaus specialistams, pagal 

poreikį kviečiamų mokyklų 

psichologams, specialiesiems 

pedagogams, mokytojams 

3.  

Mokinių priskyrimo specialiųjų ugdymosi 

poreikių  grupei kriterijų ir įverčių analizė, 

specialiųjų ugdymosi poreikių lygio 

nustatymas, dokumentų  NDNT rengimas 

Pirmadienį – 

trečiadienį 
PPP skyrius Specialistai, dalyvavę vertinime Skyriaus specialistams, pagal 

poreikį kviečiamų mokyklų 

psichologams, specialiesiems 

pedagogams, mokytojams, 

tėvams 

4.  

Vertinimo rezultatų, išvadų, rekomendacijų  

bei ugdymo galimybių pristatymas tėvams ir 

(ar) pedagogams 

Derinama su 

tėvais, 

pedagogais 

PPP skyrius Specialistai, dalyvavę vertinime Tėvams (globėjams), 

specialiesiems pedagogams, 

mokytojams 

5.  

Individualus psichologinis konsultavimas, 

psichologinės pagalbos teikimas 

Derinama su 

klientais 
PPP skyrius Eglė Deksnienė, Rimantė Gedrimienė, psichologės Rajono ugdymo įstaigų 

bendruomenių nariams, 

VTAT nukreiptiems 

asmenims, rajono ir mokyklų 

VGK siunčiamiems 

mokiniams, tėvams 

6.  

Individuali pagalba vaikams ir mokiniams, 

turintiems kalbėjimo ar kalbos sutrikimų bei 

mokymosi sutrikimų ar mokymosi sunkumų 

Derinama su 

klientais 
PPP skyrius Raminta Staškauskienė, logopedė,  

Elena Šlušnytė, specialioji pedagogė,  

Renata Galdikienė, specialioji pedagogė 

Vaikams, nelankantiems 

ugdymo įstaigų ir (ar) 

vaikams, kuriems ugdymo 

įstaigose neteikiama 

reikalinga pagalba 

7.  Pasirengimas vertinimui, medicininių Pirmadienį, PPP skyrius Už vaiko (mokinio) vertinimą atsakingi asmenys PPP skyriaus specialistams 
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duomenų, ugdymo įstaigų dokumentų,  

mokinių darbų, anketų analizė 

trečiadienį  
 

8.  

SUP mokinių bylų tvarkymas: naujų VGK 

duomenų apie SUP mokinius analizė,  

papildomų pritaikytų programų , 

specialiosios ir švietimo pagalbos, 

pakartotinio tyrimo reikmės vertinimas 

Penktadienį PPP skyrius Specialistai PPP skyriaus 

specialistams, VGK 

nariams, tėvams 

(globėjams) 

9.  
Specialiųjų poreikių mokinių sąrašų 

tikslinimas ir derinimas 

Rugsėjo, 

sausio mėn. 
PPP skyrius Vaidota Vaišienė, skyriaus vedėja Švietimo pagalbos 

specialistams 

10.  
Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai Derinama su 

klientais 
PPP skyrius Eglė Deksnienė, psichologė,  

Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė 

Teismo sprendimu 

įpareigotiems tėvams 

11.  
Pagalba mokykloms krizių ir konfliktų atvejais Pagal ugdymo 

įstaigų 

pranešimus 

Ugdymo 

įstaigos 

Psichologės, krizių valdymo komanda Ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

12.  

Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo II etapo 

vykdymas, naudojant Wechslerio intelekto skalę 

vaikams (WISC-III) 

Antradieniais PPP skyrius Rimantė Gedrimienė, psichologė Tyrime dalyvavusių ugdymo 

įstaigų mokiniams 

PPP skyriaus veiklą inicijuoja ir koordinuoja pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė 

 


