8 priedas
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos
VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2015 METŲ PRIORITETAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, REZULTATAI
2015 m. PRIORITETAS:
PPT veiklos kokybės gerinimas, tobulinant asmeninę profesinę kompetenciją ir atliekant įgytų žinių sklaidą.
2015 m. TIKSLAS:
Gerinti švietimo pagalbos veiksmingumo teikimą:
-

Tobulinti asmeninius profesinius įgūdžius,

-

Naujai įgytas žinias ir įgūdžius taikyti savo darbinėje praktikoje,

-

Dalintis gerąja patirtimi.
2015 m. Prioritetinės veiklos:

-

Aktyvus dalyvavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo veikloje.

-

Metodinių renginių cikląs, skirtas ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimui ir švietimo pagalbai (seminarai, paskaitos, pranešimai,
pristatymai, diskusijos, atvejų aptarimai ir kt.).

-

Apibendrinamoji konferencija „Vaiko sėkmingo ugdymosi galimybės“.

-

Metodinių priemonių ir medžiagos, skirtos ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimui ir švietimo pagalbai įsigijimas.

Veiklos sritis: I. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Atsakinga: Asta Lauciuvienė
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Įvertinti asmenų raidos ypatumus,

2015 m. prioritetinė veikla.

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
Klientų bylos.

nustatyti specialiuosius ugdymosi
poreikius. Prireikus skirti specialųjį
ugdymąsi, bei švietimo pagalbą. .
Prireikus pritaikyti BE, PUPP.

2. Tenkinti mokinių (vaikų) švietimo
pagalbos poreikius, teikiant PPT
specialistų pagalbą.

Įgytų naujų žinių ir įgūdžių įgyvendinimas, atliekant vertinimus.
1.1.Kompleksiniai vertinimai (įprastiniai/tarpiniai/dinamikoje) - 76
1.2.Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimai – 51
1.3.Priešmokyklinės /mokyklinės brandos vertinimai – 14
1.4. Išvadų atnaujinimas – 1
1.5. Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
pritaikymas specialiųjų poreikių mokiniams:
• Brandos egzaminų pritaikymas (pažymos) – 2
• Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymas
(pažymos) – 12
• PUPP ir BE pritaikymo pasitarimai – 2
Iš viso: 158
2015 m. prioritetinė veikla.
Įgytų naujų žinių ir įgūdžių įgyvendinimas specialistų praktinėje
veikloje.
2.1. Logopedo pratybos/konsultacijos - 85
2.2. Psichologo konsultacijos - 50
2.3. Specialiojo pedagogo pratybos/konsultacijos – 115
2.4. Darbas Mobilioje grupėje (vizitų skaičius) - 15
Iš viso: 265

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
PPT specialistų mobilios grupės
dokumentai.
Specialistų vedamos klientų bylos.
Kiti dokumentai.

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Klientų bylos.
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Mobilios grupės dokumentai.
Specialistų vedamos klientų bylos.

Pastaba: pateikiamas ne klientų, o susitikimų: pratybų/ konsultacijų skaičius.

3. Stiprinti visų ugdymo proceso dalyvių
kompetencijas pagalbos mokiniui srityse.

4. Teikti pagalbą, įvykus krizinei
situacijai ugdymo įstaigose.

3.1.Vertinimo (kompleksiniai, priešmokyklinės/ mokyklinės brandos)
išvadų aptarimai (tėvai, (globėjai), ugdytojai, specialistai) – 67
3.2.Individualios rekomendacijos (susijusios su kompleksiniu
vertinimu) – 192
3. 3. Efektyvios tėvystės įgūdžių tobulinimo grupė – 2 grupė (4
susitikimai)
3.4. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai – 2 grupės po 10
susitikimų (20 susitikimų).
Iš viso: 263
4.1. PPT krizių valdymo komandos posėdžiai – 1
4.2. Mokyklų VGK konsultavimas telefonu – 4
4.3. Konsultacijos (MIK) - 2
Iš viso: 8

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Klientų bylos.
PPT specialistų mobilios grupės
dokumentai.
Dalyvių sąrašai.
Kiti dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Krizių valdymo komandos
dokumentai.

Bendra veiklų suma: 694
Lyginamoji suvestinė
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
Veiklos sritis: II. METODINĖ VEIKLA
Atsakinga: Marijona Sajetienė
Keltas uždavinys (uždaviniai)
1. Teikti metodinę, informacinę,
konsultacinę pagalbą švietimo pagalbos
srityje.

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai (bendras veiklų skaičius)
489
953
524
535
694

Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
2015 m. prioritetinė veikla:
1.1. Metodinių renginių ciklas, dalinantis gerąja patirtimi:
• Dalyvavimas metodinių renginių ciklo veiklose – 11
• Pranešimų skaitymas – 8
• Veiklos pobūdžio keitimas: ugdymo įstaigų VGK ir PPT
bendri posėdžiai/pasitarimai/renginiai – 3
1.2.Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų, mokytojų
bei mokytojų padėjėjų individualus/grupinis metodinis informacinis
konsultavimas (sutrumpintai – MIK) :
• MIK PPT – 87
• MIK telefonu – 176
• MIK elektroniniu paštu – 5
1.3. Dalyvavimas savivaldybės metodinių būrelių veikloje:
• Logopedų – specialiųjų pedagogų – 2 (1 renginyje, dalyvavo 3
PPT specialistai, 1 renginyje, dalyvavo 2 PPT specialistai)
• Psichologų – 3 (1 renginyje, dalyvavo 2 PPT specialistai, 2
renginiuose, dalyvavo 1 PPT specialistas)
•
Socialinių pedagogų – 3
1.4.Dalyvavimas SPPC specialiųjų pedagogų ir socialinių pedagogų

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Darbuotojų posėdžių protokolai ir jų
registras.
Dalyvių sąrašai.
Kiti dokumentai.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt. 2015 m.
Raštai, pažymos ir kiti dokumentai.
Darbuotojų posėdžių protokolai ir jų
registras.

2. Skleisti, populiarinti ir įgyvendinti
naujoves švietimo pagalbos srityse.

3. Kaupti, sisteminti, atnaujinti, rengti
metodinę medžiagą ir priemones.

Lyginamoji suvestinė
Metai

atestacijos komisijoje:
• Posėdžiai – 1
Iš viso: 299
2015 m. prioritetinė veikla.
2.1. Konferencija, švietimo pagalbos aktualijų apibendrinimui
„Vaiko sėkmingo ugdymosi galimybės“:
• Konferencija – 1 (dalyvavo 6 PPT specialistai)
2015 m. prioritetinė veikla.
2.2. PPT komandos metodiniai pasitarimai (PPT MIK) – 6 (renginių
skaičius)
2.3. Paskaitos, pranešimai pedagoginėmis temomis (parengimas) – 10
2.4.Seminaro medžiagos parengimas – 1
2.5. Stendinis pranešimas – 1
2015 m. prioritetinė veikla.
2.6. Metodinės medžiagos parengimas:
• Lankstinukai – 2
• Medžiaga skaidrėse - 1
Iš viso: 22
2015 m. prioritetinė veikla.
3.1. Metodinių priemonių ir metodinės medžiagos, skirtos ankstyvojo
amžiaus vaikų pažinimui ir švietimo pagalbai įsigijimas, kaupimas,
sisteminimas, atnaujinimas, rengimas:
• Priemonių įsigijimas – 62
• Literatūros įsigijimas - 62
• Įrangos įsigijimas – 8 (vnt.)
• Priemonių sisteminimo koordinavimas – 2 (kartai)
• bibliotekoje turimų knygų sisteminimas – 1 (kartai)
• metodinių priemonių ir literatūros apskaitos vedimas – 4
(kartai)
3.2. Informacinio stendo atnaujinimas – 1
Iš viso: 140
Bendra veiklų suma: 461
Uždavinių įgyvendinimo rodikliai (bendras veiklų skaičius)

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Paskaitų medžiaga 2015 m.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt. 2015 m
Metodinis informacinis ir specialistų
konsultavimas: klientų kortelės.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.
Dalyvių sąrašai. Pažymos.

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
Segtuvas ,,Metodinės rekomendacijos,
lankstinukai“.
Segtuvas: ,,Metodinė medžiaga“.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m. PPT stendai.
Metodinės priemonių registras.
Segtuvas ,,Biblioteka. Metodinės
priemonės“.
www.epc.lt

2011
2012
2013
2014
2015

347
244
74 (kokybinis skirtumas: nors veiklų kiekis mažesnis, bet jų apimtys didesnės)
260
461 (kiekybinis skirtumas: lemiamas veiksnys - priemonių ir literatūros įsigijimas)

Veiklos sritis: III. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA. PREVENCINIS DARBAS
Atsakingi: Ingrida Puronienė, Aliona Sasnauskienė
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Dalyvauti įgyvendinant prevencines
programas ir projektus, susijusius su
švietimo pagalba.

2. Užtikrinti švietimo pagalbos kaip
bendrojo ugdymo sudedamosios dalies
sklaidą.

1.1. Dalyvavimas (dalyvio/ partnerio teisėmis) socialinių partnerių
vykdomuose projektuose, programose – 1 (partneriai labdaros ir
paramos fondo ,,Algojimas projekte).
1.2. Socialinių įgūdžių ugdymo programa „TILTAI“ (pateikta paraiška)
-1
Iš viso: 2
2.1. Seminarų vedimas, paskaitų, pranešimų skaitymas:
• Seminarai – 2 (vienas iš seminarų - 2-ų dienų, vedė dvi PPT
specialistės)
• Pranešimai – 5
• Paskaitos – 6
2.2. Dalyvavimas ugdymo įstaigų ir socialinių partnerių veikloje:
• Metodinės išvykos – 2 (renginių skaičius)
• Edukacinės išvykos – 1 (renginių skaičius)
• Metodiniai susitikimai – 1 (renginių skaičius)
• Metodiniai renginiai – 1 (renginių skaičius)
• Projektų pristatymai – 1 (renginių skaičius)
• Dalyvavimas diskusijose – 2 (renginių skaičius)
• Įgaliotas PPT specialistų atstovavimas vadovų pasitarimuose - 2
2.3. Informacinių pranešimų parengimas:
• Informaciniai pranešimai įstaigos internetinėje svetainėje – 3
• Informaciniai stendiniai pranešimai – 3
2.4. Straipsniai respublikinėje spaudoje - 5

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Projektų/programų dokumentai.
Pažymos, raštai, kiti dokumentai.
PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt. 2015 m.
Elektrėnų savivaldybės savaitraščiai.
www.espc..lt
PPT stendų medžiaga.
Žurnalas „Mažylis“.
Pažymos, raštai, kiti dokumentai.

3. Dalyvauti Vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo
įgyvendinime.

Iš viso: 36
3. 1. Dalyvavimas Elektrėnų savivaldybės Vaiko gerovės komisijos
veikloje:
• VGK posėdžiai – 7 (posėdžiuose dalyvauja 2 PPT specialistės)
3.2. Dalyvavimas metodinėje veikloje:
• SPPC metodinė diena savivaldybių VGK atstovams - 1

Iš viso: 8

PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Elektrėnų savivaldybės tarybos,
mero sprendimai, potvarkiai,
nutarimai, Elektrėnų savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vedėjo įsakymai ir ŠPC direktoriaus
įsakymai (kopijos).
Dokumentai apie PPT specialistų
skaitytas paskaitas, pranešimus,
dalyvavimą VGK ir kt. 2015 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
Kiti dokumentai.

Bendra veiklų suma: 46
Lyginamoji suvestinė
Metai
2011
2012
2013
2014
2015

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai (bendras veiklų skaičius)
18
70
50
29
46

Veiklos sritis: IV. TIRIAMASIS, ANALITINIS DARBAS
Atsakingi: Ingrida Puronienė, Asta Lauciuvienė
Keltas uždavinys (uždaviniai)
Uždavinio įgyvendinimo rodikliai
1. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją 1.1. ,,Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kuriems
apie PPT aptarnaujamoje teritorijoje
reikalinga logopedo pagalba, sąrašų“ sudarymas (darbas Mobilioje
gyvenančius specialiųjų ugdymosi
grupėje):
poreikių, psichologinių, asmenybės ir
• Sąrašai – 2
ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų

Atsiskaitymo forma. Nuoroda į
šaltinį, kuriame bus informacija.
Pastabos.
PPT veiklos tvarkaraštis 2015 m.
Segtuvas: ,,Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių (vaikų) sąrašai“
Segtuvas: ,,Tarnybos parengtos
analizės, duomenų apibendrinimas

problemas, ugdymo organizavimą,
aplinkos pritaikymą bei specialiosios
pedagoginės psichologinės pagalbos
teikimo veiksmingumą.

Lyginamoji suvestinė
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
Ataskaitą parengė: 2016 – 01 - 06

1.2. Ugdymo įstaigų pateiktų ,,Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, kuriems reikalinga logopedo pagalba, sąrašų“ suderinimas,
kaupimas, analizavimas:
• Sąrašai – 13
1.3. Specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) ugdymo situacijos analizė
Elektrėnų savivaldybėje 2015 - 2016 m.m. – 1
1.4. Ugdymo įstaigų pateiktų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų
sąrašų suderinimas, kaupimas - 12
Iš viso: 28
Bendra veiklų suma: 28

2015 m.“.
PPT specialistų veiklos registrai
2015 m.
Gautų ir siunčiamų raštų kopijos.
www.espc.lt
Kiti dokumentai.
Tyrimo/analizės dokumentai.

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai (bendras veiklų skaičius)
31
29
27
32
28
____________
(Parašas)

ŠPC direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė

