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Mokyklos psichologės veiklos tikslas –  teikti psichologinę pagalbą  mokyklos bendruomenei. 

Psichologės pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių ir mokytojų psichine sveikata bei reikalingų 

psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. 

 

Kiti uždaviniai: 

 Nustatyti mokinių / vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas 

spręsti. 

 Stiprinti mokytojų, auklėtojų, tėvų (globėjų), pagalbos specialistų bendradarbiavimą, 

gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais psichologinių problemų. 

 Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo  (-si) procese.  

 

 

Eil.nr. Veiklos pobūdis Data 

1. PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS 

MOKINIAI 

1.1 Individualios konsultacijos mokiniams, turintiems 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų. 

Visus metus 

1.2 Individualios konsultacijos SUP turintiems mokiniams. Visus metus 

MOKYTOJAI, AUKLĖTOJAI, TĖVAI (GLOBĖJAI) 

1.3 Individualios konsultacijos tėvams (globėjams), 

mokytojams ir auklėtojams 

Visus metus 

pagal poreikį 

2. ĮVERTINIMAS, TYRIMAI, APKLAUSOS 

2.1 Mokinio raidos ypatumų, galių ir sunkumų, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas. 

Visus metus 

2.2 Psichologinis mokinio įvertinimas, atliekant 

pirminį/pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymą. 

 

Visus metus 

 

 

 

 

3. ŠVIETIMAS 



MOKINIAI 

3.1 Užsiėmimai priešmokyklinės grupės vaikams. Suderinus su grupės 

auklėtojomis 

3.2 Užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams Pagal poreikį. Suderinus 

su mokytojais 

MOKYTOJAI, AUKLĖTOJAI, TĖVAI (GLOBĖJAI) 

3.3 Paskaitos- diskusijos, pranešimai vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

Visus metus pagal 

poreikį 

3.4 Rekomendacijų teikimas Visus metus pagal 

poreikį 

4. PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA 

4.1 Dalyvavimas VGK posėdžiuose Visus metus 

4.2 Mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėsena. Pagal poreikį 

4.3 Tolerancijos dienos paminėjimas Lapkričio mėn. 

4.4 Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“. Kovo mėn. 

4.5 Psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. Esant reikalui 

5. BENDRADARBIAVIMAS 

5.1 Bendradarbiavimas su mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais. 

Visus metus 

5.2 Bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

švietimo centru, psichikos sveikatos centru, policija, 

visuomenės sveikatos biuru seniūnijos socialine darbuotoja. 

Visus metus pagal 

poreikį 

6. SAVIŠVIETA IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

6.1 Psichologo darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas Visus metus 

6.2 Psichologinės literatūros studijavimas ir metodinės 

medžiagos kaupimas. 

Visus metus 

6.3 Dalyvavimas bendrose mokyklos veiklose. Visus metus 

6.4 Dalyvavimas rajono psichologų metodinio būrelio veikloje. Visus metus 

6.5 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Visus metus 

 

 

 



 

Laukiami rezultatai: 

 Tikimasi, jog suteikta psichologinė pagalba padės mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 

spręsti iškilusias psichologines problemas. 

 Darbas VGK pagerins specialiųjų poreikių mokinių tolesnį ugdymą. 

 Dalyvavimas mokinių tėvų susirinkimuose padės stiprinti tėvų (globėjų), mokytojų, auklėtojų 

gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų. 

 Individualių konsultacijų metu paaiškės mokinių sunkumų atsiradimo priežastys bei numatyti 

jų sprendimo būdai. 
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