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I. PAREIGYBE

1.
2.
3.

Pareigybes grupe - Svietimo pagalbos specialistas.
Pareigybes lygis - nenustatomas.
Psichologo pareigybes paskirtis prevencinemis priemonemis stiprinti mokiniq
(vaikq) psichologini atsparum4 ir psichikos sveikat4, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi
aplinkos gimnazijoje kfrimq, padeti mokiniams (vaikams) atgauti dvasing darn4, gebejim4 g{v-en1i
mokytis, uktyuiui bendradarbiaujant su jq tevais (globejais, rflpintojais), mokytojais, kitais
gimnazij os darbuotoj ais.
Gimnazijos psichologo pareigybes apradas (toliau-Apra5as) reglamentuoja
psichologo, dirbandio gimnazijoje pagal darbo sutarti, darbing veikl4.
Gimnazijos psichologas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, gimnazijos nuostatais,
gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis bei Siuo Apra5u.
Psichologas yra tiesiogiai pavaldus gimnazijos neformaliojo Svietimo ir pagalbos
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4.
5.
6.

skyriaus vedejui.

darba ir i5 jo atleidLia, skiria darbo uZmokesti gimnazdos
direktorius Lietuvos nespublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.

7.

Psicholog4 priima
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II. SPECIALUS REIKALAVIMAI

ST.q.S

PARB,IGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

8. Auk$tasis universitetinis i5silavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybe), ne
Zeinesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija.
g. Gebejimas teikti psichologing pagalb4 ivairiq psichologiniq problemq bei
specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams.
lO. GebEjimas inicijuoti ir dalyvauti lgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias
psicholo giniq problemq prevencij os priemones.
t1. CeUelmas bendra-uti bendradarbiauti su psichologiniq problemq turi$i{s
jq
tevais (globejais, r[pintojais), mokytojais, kitais Svietimo pagalbos specialistais,
mokiniais,
pedagoginiq psichologiniq tarnybq, sveikatos prieZi0ros, Svietimo ir kitq istaigrl darbuotojais.
12. Savaranki5kas veiklos planavimas, organizavimas, problemq sprendimas.
13. Geras lietuviq kalbos mokejimas.
14. Kompiuterinis raStingumas, ra5tvedybos igfldZiai.
15. Bent vienos i5 trijq Europos sqiungos darbo kalbq (angh+, pranciizq, vokiediq)

ir

-

mokejimas.

16. Saugos ir sveikatos reikalavimq i5manymas.
17. Pareigingumas, sqZiningumas, empati5kumas.
18. Psichologo profesines etikos kodekso reikalavimq laikymasis.

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO

FT]NKCIJOS

19. fvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes
ir ugdymosi problemas.
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20. Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais
su mokiniu dirbandiais specialistais, numatant ugdymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo b0dus, dirbti
gimnazij os Vaiko geroves komisijoje.

21. Konsultuoti psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius mokinius,
jq tevus (globejus, rdpintojus) Siq problemq sprendimo klausimais.
22. Reng1i individualias rekomendacijas mokinio psichologinems, asmenybes ir
ugdymosi problemoms sprgsti.
23. Konsultuoti mokinius profesij os pasirinkimo klausimais.

24. Inicijuoti, rengti ir igyvendinti psichologiniq problemq prevencijos programas,
padedandias i5vengti psichologiniq, asmenybes ir ugdymo problemq bei veiksmingiau ugdyti
psichologiniq, asmenybes ir ugdymo problemq turindius mokinius.
25. Dalyvauti formuojant teigiam4 gimnazijos bendruomenes poZiuri i psichologinirtr,
asmenybes ir ugdymo problemq turindius mokinius bei jq ugdym4 kartu su bendraamZiais.
26. Sviesti gimnazijos bendruomeng vaiko raidos psichologijos, pedagogines ir
socialines psichologijos klausimais.
27. Rinkti ir kaupti informacij4, reikaling4 konsultuojamq mokiniq problemoms
sprgsti, bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene, esant btrtinybei - su kitomis institucijomis
(Vaiko teisiq apsaugos tarnybomis, policija ir kt.) bei atlikti mokiniq veiklos ir elgesio pamokq
metu stebesen4.
28. Teikti informacij4 apie mokinius, turindius psichologiniq, asmenybes ir ugdymo
problemq, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susdusioms su Siq mokiniq ugdymu, gavus
tevq (globejq, rtipintojq) sutikim4.
29. Atlikti aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus, atsiZvelgiant i gimnazijos
bendruomenes poreikius.
30. Dalyvauti kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo
mokslo
ir studijq institucijq vykdomus projektus.
metodikas,
31. Tvarkyti irpildyti savo veiklos dokumentus.
32. Derinti su gimnazijos direktoriumi bei Mokytojq taryba metines veiklos
juos rengti savo veiklos plan4 mokslo metams.
pagal
prioritetus ir
33. Planuoti atliekamq darbq kieki (kriivi) pagal savo turimq etatiniq valandrtr
gimnazijoje skaidiq ir derinti ji su gimnazijos administracija.
34. Skirti pusg savo darbo laiko tiesioginiams rySiams su psichologines pagalbos
gavejais, likusiu darbo laiku tvarkyti mokiniq ivertinimq duomenis, dokumentus, rengti
iekomendacijas, prevencines programas, ruo5tis konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinq
kvalifikacijq darbq atlikimo viet4 derinant su gimnazijos administracija.
35. Vykdyti kitus gimnazijos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo
funkcijomis.
36. UZtikrinti korekti5k4 gautq duomenq panaudojimq turimos informacijos
konfidencialum4, darbo kokybg bei mokinir+ saugumq darbo metu.
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v. Sr.ls pAREIGAs EINAI\dIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE
37. Psichologas atsako uZ:
47.l.Lietuvos Respublikos istatymq, Svietimo veikl4 reglamentuojandiq dokumentq
vykdym4;

47.2. dftektoriaus isakymq ir pavedimq vykdyrn4;
47.3. darbo drausmg;
47.4. darbo saugos, priesgaisrines saugos ir higienos numatytq reikalavimq
laikym4si.
48. UZ darbo drausmes paZeidimus, savo funkcijq netinkam4 vykdym4 atsako
istatymq numatyta tvarka.

