
 

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS MOKYKLOS PSICHOLOGĖS  

INGRIDOS KAVALIAUSKAITĖS  

VEIKLOS PLANAS  

2023 METAMS  

Psichologo pagalbos tikslas: 

Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios 

ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi 

motyvaciją bei kūrybiškumą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Uždaviniai: 

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

2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų bei padėti jas 

spręsti. 

3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, sukurti ir palaikyti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese. 

4. Naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams padėti adaptuotis. 

5. Vykdyti gimnazijos bendruomenei aktualius psichologinius tyrimus. 

6. Kelti profesinę kvalifikaciją, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. 

 

 

VEIKLOS TURINYS 
ATSAKINGAS ASMUO 

ARBA VYKDYTOJAS 
DALYVIAI VYKDYMO TERMINAI 

ATSISKAITYMO 

FORMA 

1. Mokinių, turinčių 

psichologinių, 

asmenybės ir/ ar 

ugdymosi problemų 

konsultavimas. 

Psichologė Visi besikreipiantys  Visus metus  

2. Teikti individualias 

psichologines 

konsultacijas tėvams 

(globėjams, 

Psichologė Mokinių tėvai, 

globėjai, mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Visus metus  



rūpintojams), 

mokytojams, 

gimnazijos 

bendruomenės nariams 

dėl mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio, 

emocinių bei 

bendravimo problemų. 

3. Specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų 

psichologinis 

konsultavimas 

Psichologė Specialiųjų poreikių 

turintys mokiniai 

Visus metus  

4. Klasės valandėlės 

pagal klasės vadovų 

pasirinktas temas, 

poreikį. 

Psichologė Visi gimnazijos 

mokiniai, klasių 

auklėtojai 

Visus metus  

5. Dalyvavimas 

gimnazijos 

direkciniuose 

posėdžiuose 

Direktorė, pavaduotojai 

ugdymui 

Administracija Visus metus  

6. Klasės valandėlių 

užsiėmimų 

organizavimas ir 

vykdymas  

Psichologė Mokytojai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), 

mokiniai  

Pagal poreikį  

7. Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose 

Psichologė Tėvai, mokiniai, 

mokytojai 

Pagal poreikį   

8. Grupiniai užsiėmimai, 

diskusijos, pokalbiai. 

Psichologė Visi besikreipiantys Pagal mokinių poreikį  

9. Psichologinių 

Straipsnių, publikacijų, 

parengimas  

Psichologė Tėvai, mokytojai, 

mokiniai, gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Pagal poreikį Gimnazijos internetinis 

puslapis 

10. Kitų prevencinių 

renginių ir programų 

vykdymas 

Psichologė, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai  

Mokiniai, mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Pagal poreikį  



11. Tėvų, pedagogų ir kt. 

su vaiko ugdymu 

susijusių asmenų 

švietimas aktualiais 

vaiko psichologijos, 

amžiaus tarpsnių, 

pedagoginės bei 

socialinės psichologijos 

klausimais. 

Psichologė Tėvai, mokytojai, 

mokiniai, gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Pagal poreikį  

12. Individualus darbas su 

rizikos grupės 

mokiniais  

Psichologė  Rizikos grupės 

mokiniai  

Pagal poreikį, priklausomai 

nuo VGK sprendimo 

 

13. Dalyvavimas mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Posėdžių organizatorius Administracija, 

mokytojai 

Pagal grafiką  

14. Darbas VGK 

komisijoje 

Pavaduotojas ugdymui, 

VGK nariai 

Rizikos grupės 

mokiniai, mokinių 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai), auklėtojai 

Du kartus per mėnesį  

15. Priskirtų klasių 

kuravimas 

Psichologė Priskirtos klasės Kartą per savaitę   

16. Socialinių įgūdžių 

dienų vedimas I  klasių 

mokiniams 

Socialinė pedagogė, 

psichologė 

I klasių mokiniai  Rugsėjo – spalio mėn.   

17. Individualūs pokalbiai 

su naujai į gimnaziją 

atvykusiais mokiniais  

Psichologė  Naujai į gimnaziją 

atvykę mokiniai  

Rugsėjo – lapkričio mėn.  

18. Tarptautinės psichikos 

sveikatos dienos 

minėjimas 

Psichologė Mokiniai, mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Spalio mėn. Veiklos rezultatų 

patalpinimas 

gimnazijos svetainėje 

19. Naujai į gimnaziją 

atvykusių mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

tyrimas. 

Psichologė  I klasių mokiniai  Spalio-lapkričio mėn.  

 

20. Tarptautinės Psichologė, pagalbos Mokiniai, mokytojai, Lapkričio mėn.  



 

Pastaba: Ugdymo procese planas koreguojamas 

Parengė psichologė Ingrida Kavaliauskaitė 

tolerancijos dienos 

minėjimas 

mokiniui specialistai, 

meno vadovė 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

21. Projekto „karjeros 

laiptai“ įgyvendinimas 

Psichologė, karjeros 

grupė, klasių vadovai 

Gimnazijos mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai), klasių 

auklėtojai 

Gruodžio mėn.  

22. I klasių mokinių 

adaptacijos tyrimo 

rezultatų pristatymas 

Psichologė Gimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

Gruodžio mėn. Tyrimo rezultatai ir 

išvados 

23. Mokymosi stiliaus 

tyrimas 

Psichologė  I klasių mokiniai  Sausio mėn.  Tyrimo rezultatai ir 

išvados 

24. Mokinių poreikių 

tyrimas 

Psichologė I-II klasių gimnazijos 

mokiniai  

Vasario mėn. Tyrimo rezultatai ir 

išvados 

25. Smurto, patyčių, 

savižudybių prevencija 

Psichologė Mokytojai, mokiniai, 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Kovo mėn.   

26. Sąmoningumo mėnuo 

„Be patyčių“ 

Psichologė, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai, klasių vadovai 

Mokiniai, mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenės nariai, 

klasių vadovai 

Kovo mėn.   

 

27. Patyčių paplitimo 

tyrimas 

Psichologė, socialinė 

pedagogė 

Visi gimnazijos 

mokiniai 

Kovo – balandžio mėn. Tyrimo rezultatai ir 

išvados 

28. Užsakomieji tyrimai 

pagal individualų 

gimnazijos 

administracijos poreikį 

Psichologė Tėvai, mokytojai, 

mokiniai, gimnazijos 

bendruomenės nariai 

Pagal poreikį Tyrimo rezultatai ir 

išvados. 

29. Kvalifikacijos 

tobulinimas  

Psichologė  Visus metus Seminarų, mokymų 

baigimo pažymėjimai 


