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1. Gimnazijos psichologo konsultacijos tėvams (globėjams), mokiniams ir pedagogams 
teikiamos nuotoliniu būdu.

2. Psichologinė pagalba teikiama labiausiai pažeidžiamiems gimnazijos bendruomenės 
nariams bei nenutraukiama pagalba jau anksčiau konsultuotiems klientams.

3. Psichologas, teikdamas konsultavimo paslaugas nuotoliniu būdu, laikosi etiškumo ir 
konfidencialumo principų.

4. Konsultacijos vyksta psichologo darbo metu pagal darbo grafiką: 
http://www.laisves.vilnius.lm.lt/?page_id=242

5. Psichologo konsultacijos teikiamos:

5.1. per elektroninį dienyną „Mano dienynas“ rašant pranešimą psichologui;

5.2. mokytojai ir mokiniai gali psichologui rašyti pranešimus ar/ir skambinti MS TEAMS 
erdvėje;

5.3. tėvai (globėjai), mokiniai ir mokytojai gali skambinti telefonu +370 676 02203, siųsti 
SMS žinutes, skambinti per Messenger.

6. Psichologas glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, 
Vilniaus raidos centru, Asmens sveikatos klinika, Vilniaus „Šilo“ mokykla, sveikatos priežiūros 
įstaigomis ir kitomis įstaigomis.

7. Psichologas teikia aktualią informaciją apie streso įveikimą, nerimą, bendravimą ir kt. per 
elektroninį dienyną „Mano dienynas“, Microsoft Office365 programas bei gimnazijos interneto 
svetainėje.
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