
KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA BIRŽELIO MĖNESĮ 

 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba nerengia mėnesio veiklos planų, nes įstaigos 

posėdžiai vyksta reguliariai, o paslaugos teikiamos sulaukus užsakymo (užsakymus vykdome per kelias 

savaites, tad į mėnesio veiklos planą jų įtraukti neįmanoma). Seminarai bei paskaitos skelbiamos PŠKC 

veiklos plane. Ilgalaikių renginių (tėvų grupių ir pan.) registracijos skelbiamos tarnybos FB ir tinklapyje. 

Reguliarūs tarnybos posėdžiai 

Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį, 15 val. – bendrasis tarnybos posėdis. Veda direktorė Ulijana 

Petraitienė. 

Kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, 15 val. – Specialiosios pedagoginės pagalbos skyriaus 

darbuotojų posėdis. Veda skyriaus vedėja Rita Nemčiauskienė. 

Kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, 15 val. – Ikimokyklinio ugdymo psichologinės pagalbos 

skyriaus posėdis. Veda skyriaus vedėja Monika Pranauskienė. 

Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį 18 val. – „Vaikų linijos“ susirinkimas. Veda „Vaikų linijos“  

koordinatorė Irmina Ribokienė. 

Kiekvieno mėnesio ketvirtą trečiadienį, 15 val. – Bendrojo ugdymo psichologinės pagalbos 

skyriaus posėdis.  Veda skyriaus vedėja Dalia Bortnikienė. 

Kiekvieną mėnesio antradienį – aptarimo posėdžiai dėl mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

įvertinimo. Dalyvauja visi vaikus vertinantys specialistai. 

Birželio 30 dieną nuo 8.00 iki 17.00 metodinė diena išvykoje. 

Tarnybos specialistų reguliarus kvalifikacijos kėlimas 

Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį 15 val. – Ikimokyklinio ugdymo psichologinės pagalbos 

skyriaus intervizija, veda skyriaus vedėja Monika Pranauskienė.  

Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį, 15 val. – Bendrojo ugdymo psichologinės pagalbos atvejų 

analizė, veda psichologė Dalia Beniušytė. 

Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį 19 val. – „Vaikų linijos“ atvejų analizė, veda psichologė 

Indrė Žutautaitė. 

Renginiai ugdymo įstaigoms (informacija pateikta PŠKC plane) 

2021-06-01 – seminaras „Geros nuotaikos dirbtuvės“, veda psichologė Dalia Klumbienė. 

2021-06-02 – apskrito stalo diskusija „Ypatingų  vaikų pažinimas ir logopedinė pagalba įtraukiojo ugdymo 

sąlygomis“, dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai, veda logopedė Rita Nemčiauskienė. 

2021-06-08 – seminaras „Geros nuotaikos dirbtuvės“, veda psichologė Dalia Klumbienė. 

2021-06-09 – pranešimas psichologų konferencijoje, skaito psichologė Ugnė Kundrotienė. 

2021-06-29 – paskaita l-d „Pumpurėlis“, veda psichologė Žaneta Simutytė-Jogminienė. 

Reguliarūs renginiai tėvams ir vaikams (registracija buvo skelbta tarnybos FB ir tinklapyje) 

Birželio mėnesio kiekvieną pirmadienį  nuo 16:00 iki 18:00 val. – nuotolinė tėvų grupė, veda 

psichologė Gintarė Jonaitienė. 

Birželio mėnesio kiekvieną pirmadienį  – grupė tėvams „Laiptai“, veda psichologė Ugnė 

Kundrotienė. 

Birželio mėnesio kiekvieną antradienį – grupė tėvams „Laiptai“, veda psichologės Monika 

Pranauskienė ir Lina Noreikienė. 

Birželio mėnesio kiekvieną trečiadienį nuo 17.00 iki 19.00 val. –  tėvų grupė „Laiptai“,, veda 

psichologė Vaiva Juknevičienė. 

Birželio mėnesio kiekvieną antradienį nuo 15.30 iki 17.30 val. – ankstyvosios intervencijos grupė 

paaugliams, veda Natalja Zukhbaja 


