
PATVIRTINTA
Vilniaus r. Suderves Mariano

Zdziechovskio pagrindines mokyklo s

l. e. direktoriaus pareigas

2021m. kovo 2 d.

isakymu Nr. 1-23

VILNIAUS R. SUDBRVES MARIANO ZDZIE,CHOVSKIO PAGRINDINES MOKYKLOS
PSICHOLOGINES PAGALBOS TEIKIMO

TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Suderves Mariano Zdziechovskio pagrindines mokyklos (toliau - mokykla)

psichologines pagalbos teikimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja psichologines

pagatUos ltoliau --Pag;alba) paskirt!, uZdavinius, sritis bei organizavim4.

2. Apra5as yrlu pui*gtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro 2Ol7 m. rugp.lioio 3b d. isaky-, Nr. V-663 ,,Ddl Psichologines pagalbos teikimo tvarkos

apraso patvirtinim o"- r;.2020 m. rugpj[dio 3 d. isakymo Nr. V-l 133 redakcija).' 
3. pagalbos gavejai - *okyklos mokiniai, klasiq vadovai, pedagoginiai darbuotojai ir tevai'

4. Pagalbos teikimo bfldai:
4.1. Mokiniam,s, kurie mokosi kasdieniniu mokymo proceso organizavimo budu, psichologine

'"r^o"oti'.'ffift?ff;,:,tit'J.t;1?osi nuotoliniu mokymo proceso organizavrm. brdu, psichologinis

konsultavimas ir Svietimas atliekamas nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu b[du, o psichologinis

ivertinimas ir psichologiniq problemq prevencrja - tiesioginiu bldu.

4.3. Karantiro, Jkstr.*alios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali temperat[ra,

gaisras, potvynis, pUga ir kt.), kelianSio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu

fisichologinis lorrsrliarimas ir svietimas vykdomas nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu bfldu, atsiZvelgiant

i ypatingq aplinkybiq Pobudi.
5. Informacija upi" pagalbos gavejus, jq problemos turini ir teikt4 pagalbq laikoma

konfidencialia. Esani uutinyuLi,li gali buti ieikiama tik Svietimo pagalbos specialistams ar kitiems

asmenims, kurie yra susijg ru -ofinio asmenybes ir ugdymosi problemq sprendimu (nepaLeidLiant

psichologo profesines .iitor reikalavimq). Psichologas atsako uZ teikiamos pagalbos kokybg,

tinkam4 informacijos apie pagalbos gavejus naudojimq'

6, pri.hologa:; skiria ie maLiatkaip 50 procentq savo darbo laiko tiesioginiams rySiams su

psichologines pugulbo, gavejais, likusiu darbo laiku tvarko mokiniq ivertinimq duomenis,

ioku*.itur, ,.rgiu rekomendicijas, prevencines programas, ruo5iasi konsultacijoms, paskaitoms,

tobulina profesing kvalifi kacij 4.

II. SKYRIUS
PAGALBOS PASKIRTIS IR UZONVINNT

7. psichologiles pagalbos paskirtis - stiprinti mokiniq psichologini atsparum4 ir psichikos

sveikat4, prevenciie.mis'prlemonemis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje

k[rim4, padeti mokiniams atgauti dvasinq darn4, gebejim4 gyventi ir mokytis, aktyviai

bendradarbiauj ant su j q tevai s (globej ais, r[pintoj ais)'

8. UZdaviniai:
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8.1 . nustatyti nrokinio psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas ir padeti jas sprgsti;

8.2. stiprinti mokytojq, tdvq (globejq, r[pintojq) gebejim4 bendrauti su mokiniais, turindiais

psichologiniq problenrq;

8.3. padeti laiduoti palankias psichologines sqlygas mokinio ugdymo(si) procese.

III. SKYRIUS
PAGALBOS SRITYS

9. Mokykloje clirbandio psichologo veiklos sritys:

9.1. konsultavimas: mokinio asmenybes ir ugdymosi problemq nustatymas, tiesioginio

poveikio budq numaLtymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas,

tendradarbiavimas su tevais (globejais, r[pintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu

susij usiais asmenimis,, rekomendacijq j iems teikimas, j q konsultavimas;
g.2. ivertinimas: mokinio asmenybes ir ugdymosi problemq, galiq ir sunkumq nustatymas,

psichologinis mokini6 ivertinimas atliekant pirmini specialiqjq ugdymosi poreikiq vertinim4;- g.l. Svietimas: mokiniq, tevq (globejq, r[pintojq), mokytojq Svietimas raidos psichologijos,

pedagogines ir socialinds psichologijos klausimais;' - g.q. psichologliniq problemq prevencija: psichologiniq problemq prevencijos poreikio

ivertinimas lUotyt t,or bendruomenes grupiq tyrimas), prevenciniq priemoniq bei programq

iengimas ir igyvendinimas, psichologiniq kriziq prevencija, intervencija ir postvencija'

IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, kitais istatymais,

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais ir Siuo Apra5u.


