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Marijampolės savivaldybės tarybai
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-03-19 Nr. AT-1182
Marijampolė
I. VADOVO ŽODIS
2020 m. Marijampolės savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai išskirtini tuo, kad
įstaiga dirbo pasaulinės pandemijos dėl COVID - 19 infekcijos, ekstremalios situacijos ir karantino
sąlygomis. Detalūs įstaigos veiklos rezultatai išsamiai pateikti Marijampolės savivaldybės
pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Gražinos Ambrasienės 2020 metų vadovo veiklos
ataskaitoje, 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje bei 2020 m. biudžeto vykdymo rinkinio
ataskaitose, kurios viešinamos Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
internetinėje svetainėje www.marijampoleppt.lt.
Siekiant Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos strateginio 20192021 veiklos plano tikslo - efektyvinti metodinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, vaikams ir
tėvams (globėjams) 2020 m. išskirti šie tarnybos veiklos prioritetai ir kryptys:
1. Įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti
specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti kokybišką švietimo pagalbą.
2. Teikti metodinę konsultacinę pagalbą švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijų
pirmininkams, logopedams dėl logopedo pagalbos prieinamumo didinimo švietimo įstaigose.
3. Sukurti savižudybių prevencijos modelį Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose,
parengti ir išleisti spaustuvėje reagavimo į vaikų ir paauglių savižudybių riziką algoritmą, algoritmo
veiklos reglamentą.
4. Tarnybos švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida.
5. Glaudūs, sistemingi ir į problemų sprendimą orientuoti ryšiai su tėvais (globėjais), ugdymo
įstaigų vadovais, švietimo pagalbos specialistais.
II. INFORMACIJA APIE TARNYBOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
1. Tikslas – efektyvinti metodinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, vaikams ir tėvams
(globėjams).
2. Uždaviniai:
2.1. Kryptingai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą.
2.2. Gerinti pedagoginės, psichologinės, medicininės ir socialinės pedagoginės pagalbos
teikimo veiksmingumą, užtikrinant sėkmingą ugdymąsi (pagalbą) mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių.

2.3. Stiprinti metodinę pagalbą mokykloms.
2.4. Skatinti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant efektyvesnio problemų
sprendimo.
2020 m., atsižvelgiant į karantino reikalavimus, buvo įgyvendintos svarbiausios Marijampolės
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos strateginio 2019-2021 veiklos plano kryptys.
3. 2020 m. kokybiniai ir kiekybiniai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai.
3.1. Tikslas. Efektyvinti metodinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, vaikams ir tėvams
(globėjams).
3.1.1. Uždavinys. Kryptingai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą.
Priemonės
Rezultato vertinimo kriterijai
Pasiekti rezultatai
Užtikrinti stabilų, Darbuotojams užtikrinamas darbo
Kreditinio įsiskolinimo 2020 m.
racionalų įstaigos užmokestis
pradžioje (2020-01-01) nebuvo.
finansinės ir
Metų pabaigoje (2020-12-31) 19,32
ūkinės veiklos
eur.
vykdymą
Įvykdyta 100 procentų.
Pritraukti papildomi finansiniai
ištekliai teikiant švietimo pagalbos
paslaugas mokyklose, kuriose nėra
švietimo pagalbos specialistų.
Įstaigos pajamų lėšų surinkta
5673,66 Eur.
Įvykdyta 100 procentų ir viršyta.
Kokybiškai atnaujinti kabinetai
tarnybos švietimo pagalbos
specialistams.
Įvykdyta 100 procentų.
Sistemingai talpinti informaciją
Marijampolės savivaldybės
tarnybos internetinėje svetainėje
pedagoginės psichologinės tarnybos
internetinė svetainė
www.marijampoleppt.lt buvo
tarnybos darbuotojų
administruojama, operatyviai talpinat
informaciją apie tarnybos veiklą.
Įvykdyta 100 procentų.
3.1.2. Uždavinys. Gerinti pedagoginės, psichologinės, medicininės ir socialinės pedagoginės
pagalbos teikimo veiksmingumą, užtikrinant sėkmingą ugdymąsi (pagalbą) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių.
Priemonės
Rezultato vertinimo kriterijai
Pasiekti rezultatai
Organizuoti ir
Įvertinti vaikų/mokinių
2020 m. Marijampolės savivaldybės
numatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius
pedagoginėje psichologinėje
įvertinimus,
pedagoginiu, psichologiniu,
tarnyboje atlikti 209 mokinio
konsultacinę
medicininiu ir socialiniu pedagoginiu specialiųjų ugdymosi poreikių
švietimo pagalbą aspektais, nustatyti vaikų brandumą
(išskyrus atsirandančius dėl
vaikams, tėvams
mokyklai
išskirtinių gabumų) pedagoginiu,
(globėjams)
psichologiniu, medicininiu ir
mokykloms
socialiniu pedagoginiu aspektais
įvertinimai, skirtas specialusis
ugdymas ir rekomenduota švietimo
pagalba.
Įvykdyta 100 procentų .

3.1.3. Uždavinys. Stiprinti metodinę pagalbą mokykloms.
Priemonės
Rezultato vertinimo kriterijai
Organizuoti
Suteikti 1500 konsultacijų
seminarus,
vaikams/mokiniams, tėvams,
konsultacijas,
mokytojams, švietimo įstaigų
metodines dienas vadovams, specialistams
mokykloms,
specialiosios pedagogikos,
mokytojams,
psichologijos, socialinės
švietimo pagalbos pedagogikos ir medicininiais
specialistams
klausimais
specialiojo
ugdymo
klausimais
Tarnybos švietimo pagalbos
specialistų metodinė pagalba
mokykloms
(dalyvauti tėvų susirinkimuose,
metodiniuose pasitarimuose ir kt.)

Užtikrinti greitą ir kokybišką krizių
valdymą mokyklose

2020 m. I pusmetį pravesti 20
konsultacijų švietimo įstaigų
vadovams

Atlikti Marijampolės savivaldybės
švietimo įstaigų švietimo pagalbos

Pasiekti rezultatai
486 kartus teiktos konsultacijos
mokiniams pedagoginiu,
psichologiniu, medicininiu ir
socialiniu pedagoginiu aspektais.
Tarnybos specialistai teikė metodinę,
informacinę, ekspertinę ir
konsultacinę pagalbą mokytojams
(352 kartus), mokyklų
administracijos atstovams (72
kartus),švietimo pagalbos
specialistams (401 kartą),
socialiniams partneriams (15 kartų)
Įvykdyta 100 procentų ir viršyta.
Tarnybos specialistai 722 kartus
tėvams teikė metodinę, informacinę,
konsultacinę pagalbą. Konsultacijos
vyko prieš ir po vaikų vertinimų,
buvo pokalbiai telefonu,
informavimas raštu, naudojant
elektroninio ryšio priemones.
83 kartus tarnybos specialistai
dalyvavo metodinėje veikloje atvejų aptarimuose, dalyvavo
mokyklų VGK posėdžiuose,
supervizijose, metodinėse dienose,
pasitarimuose, krizinių situacijų
sprendimuose, profesiniame
kuravime, metodiniuose renginiuose.
Įvykdyta 100 procentų.
Turėdami didelę praktinę patirtį
valdant savižudybės sukeltas krizes
tarnybos specialistai sukūrė
savižudybių prevencijos modelį.
Marijampolės savivaldybės švietimo
įstaigose – parengtas ir spaustuvėje
išleistas, reagavimo į vaikų ir
paauglių savižudybių riziką
Marijampolės savivaldybės švietimo
įstaigose algoritmas bei algoritmo
veiklos reglamentas.
Iki 2020 m. spalio 1 d. pravesta 17
konsultacijų švietimo įstaigų
vadovams Vaiko gerovės komisijų
pirmininkams, logopedams dėl
logopedo pagalbos prieinamumo ir
veiksmingumo didinimo švietimo
įstaigose.
2020 m. sausio, rugsėjo mėn. atlikta
Marijampolės savivaldybės švietimo
įstaigų švietimo pagalbos gavėjų

gavėjų sąrašų analizę ir duomenų
apibendrinimą

Atlikti tyrimą savivaldybės švietimo
įstaigose aktualiais švietimo
pagalbos ir specialiojo ugdymo
klausimais

Koordinuoti ir
organizuoti tėvų,
mokytojų
mokymus,
prevencijos ir
kitas programas

Parengti 2 grupes pedagogų (40
žmonių, 52 val.) dirbti pagal
programas ,,Obuolio draugai“ ir
„Zipio draugai“ (programų tikslaspadėti 5-7 metų ir 8-10 metų
vaikams įgyti socialinių bei
emocinių sunkumų įveikimo
gebėjimų, siekiant geresnės vaikų
emocinės savijautos. Programos
padeda pedagogams tobulinti darbe
reikalingas socialinę, socioedukacinę
bei mokinių motyvavimo ir paramos
jiems kompetencijas).
Parengti trumpalaikę ir ilgalaikę
mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų kvalifikacijos
tobulinimo programas

sąrašų analizė ir duomenų
apibendrinimas (mokinių, turinčių
SUP skaičius savivaldybėje -1150,
SUP mokiniai, kuriems švietimo
pagalba teikiama-1046,SUP
mokiniai, kuriems švietimo pagalba
neteikiama-104 )
2020 m. tarnybos specialistai atliko
tyrimą ,,Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių situacijos analizė
Marijampolės savivaldybėje“.
Tyrimo rezultatai buvo pristatyti
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkams ir savivaldybės
švietimo pagalbos specialistų
metodiniuose pasitarimuose.
Tarnybos psichologai vykdė 2
tarptautines prevencines programas
,,Zipio draugai ir ,,Obuolio draugai‘‘.
Suorganizuoti ir pravesti mokymai,
parengtos 4 grupės pedagogų dirbti
pagal šias programas.

Parengta b1 trumpalaikė (2020 m.
pravestas seminaras mokytojų
padėjėjams) ir 2 ilgalaikės mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tobulinimo
programos: „Mokytojo padėjėjo
profesinės veiklos ypatumai vykdant
įtraukųjį ugdymą švietimo įstaigoje“
ir ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“.
Programų tikslas - tobulinti
pedagoginių darbuotojų
kompetencijas siekiant švietimo
kokybės. Programų trukmė ne
mažesnė kaip 40 valandų, sudarytos
iš kelių modulių, įgyvendinamos
įvairiomis formomis. Programos yra
įvertintos, akredituotos ir turi savo
registracijos kodą.
3.1.4. Uždavinys. Skatinti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant efektyvesnio
problemų sprendimo.
Priemonės
Rezultato vertinimo kriterijai
Pasiekti rezultatai

Dalyvauti
Marijampolės
savivaldybės
administracijos
organizuojamuose
bendro darbo su
šeimomis
posėdžiuose
Bendradarbiauti
su savivaldybės
švietimo
įstaigomis
sprendžiant
kylančias
problemas

Dalyvauti Marijampolės
savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos ir Marijampolės
savivaldybės tarpinstitucinės grupės
posėdžiuose

Pateikti rekomendacijas dėl
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo bei brandos egzaminų
pritaikymo specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams

Tarnybos švietimo pagalbos
specialistai 3 kartus dalyvavo
Marijampolės savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės
komisijos ir Marijampolės
savivaldybės tarpinstitucinės grupės
posėdžiuose.
Įvykdyta 100 procentų.
Bendradarbiaujant su savivaldybės
švietimo įstaigomis parengta 20
pažymų dėl pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo pritaikymo
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, parengtos 4
pažymos dėl brandos egzaminų
pritaikymo specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams.

4. Veiklos rezultatų kiekybinė lyginamoji analizė.
Veiklos

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo
renginiuose

26

-

Įvertinti mokinių specialieji ugdymosi
poreikiai pedagoginiu, psichologiniu,
medicininiu ir socialiniu pedagoginiu
aspektais

203

33
( 21 % daugiau
nei 2018 m. )
242
(16 % daugiau
nei 2018 m.)

Atlikti mokyklinio brandumo įvertinimai

Suteiktos konsultacijos
vaikams/mokiniams, tėvams, mokytojams,
švietimo įstaigų vadovams, specialistams
specialiosios pedagogikos, psichologijos,
socialinės pedagogikos ir medicininiais
klausimais
Dalyvauta Marijampolės savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos ir
Marijampolės savivaldybės
tarpinstitucinės grupės posėdžiuose

3

1975

8
(62,5 % daugiau
nei 2018 m.)
2713
(27 % daugiau
nei 2018 m.)

5

8
(37,5 % daugiau
nei 2018 m.)

Tarnybos švietimo pagalbos specialistų
metodinė pagalba mokykloms (dalyvauti
tėvų susirinkimuose, metodiniuose
pasitarimuose ir kt.)

78

104
(25 % daugiau
nei 2018 m.)

Vykdytos pedagogų mokymų, prevencijos
ir kt. programos

5
programos

4 programos

209
(2,96 % daugiau
nei 2018 m.,
13,64 mažiau nei
2019 m. )
0

2048
(3,7 % daugiau nei
2018 m.,
24,51 % mažiau
nei 2019 m.)
3
(40 % mažiau nei
2018 m.,
62,5 % mažiau
nei 2019 m.)
83
(6,41 % daugiau
nei 2018 m.,
20,19 % mažiau
nei 2019 m.)
2 tarptautinės
prevencinės
programos ,,Zipio

(8 grupės,
100
žmonių)

(13 grupių,
242
žmonės)

draugai ir
,,Obuolio
draugai‘‘, kuriose
parengtos 4 grupės
pedagogų dirbti
pagal šias
programas

5. Veiklos rezultatai (Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
finansavimas 2020 m. ir disponuotų lėšų lyginamoji kiekybinė analizė.
Finansavimo šaltiniai
Mokymo lėšos
Steigėjo (savivaldybės biudžeto)
lėšos
Įstaigos pajamų lėšos
1,2 % paramos lėšos

2018 m.
88100,00 Eur
20100,00 Eur

Lėšų kiekis
2019 m.
122600,00 Eur
27287,75 Eur

2020 m.
118123,00
23500,00

14648,63 Eur
200,64 Eur

12537,40 Eur
241,30 Eur

5673,66
258,61

III. KITA INFORMACIJA
1. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos etatai, darbuotojų
skaičius.
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Psichologas
Specialusis pedagogas
Logopedas
Socialinis pedagogas
Gydytojas neurologas
Kiti darbuotojai

Etatų skaičius
1,0
0,9
3,60
1,25
1,00
1,25

Iš viso:

9,00

Darbuotojų skaičius
1
2
2
1
1
1 (nuo 2018 m. kovo 1 d. dirba pagal
paslaugų teikimo sutartį)
3 (sekretorė 0,5 etato, buhalterė 0,5
etato, valytoja 0,25 etato)
10

2. Planuojami veiklos pokyčiai ir rizikos.
2.1. Planuojami pokyčiai:
2.1.1. Pritraukti naujus kvalifikuotus specialistus ir sukomplektuoti tarnybos darbuotojų
skaičių, atitinkantį paslaugų gavėjų poreikius;
2.1.2. Visus einamuosius metus teikti metodinę konsultacinę pagalbą dėl įtraukiojo ugdymo
įgyvendinimo švietimo įstaigoms;
2.1.3. Atnaujinti tarnybos svetainės www.marijampoleppt.lt struktūrą, informacijos
išdėstymą.
2.2. Rizikos:
2.2.1. Nenugalima jėga (force majeure).
2.2.2. Prioritetinių darbų pasikeitimas.
2.2.3. Žmogiškasis faktorius (nedarbingumas).

Tarnybos direktorė

Jūratė Savaikaitienė

