
 

Psichologės Vaidos Rimkevičienės kontaktinės valandos:  

Antradienis 14.00 – 17.30 val.  

Trečiadienis 14.00-17.30 val. 

Ketvirtadienis 14.00 – 17.00 val.  

Darbo vieta: P. Višinskio g. 23  

 

Turite klausimą ar norite ateiti pokalbiui? Galite rašyti bei registruotis elektroniniu paštu:  

psichologas@sondeckis.lt arba per Tamo.  

 

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį yra laikoma konfidencialia.  

 

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) 

psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi Gimnazijoje 

kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

 

Psichologinės pagalbos uždaviniai:  

1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;  

2. Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų tėvais (globėjų, rūpintojų) gebėjimą 

bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;  

3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo (si) procese.  

 

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:  

- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, 

psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;  

- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat 

ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų 

taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos 

darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų 

konsultavimas;  

- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;  

- psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas 

(Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir 

įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija (Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl Psichologinės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1133 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo pakeitimo“).  

 

Psichologo pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:  

- mokinys (savarankiškai) (neturint 16 metų, prašomas raštiškas tėvų sutikimas);  

- mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

- mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;  

- Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 


