
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1. būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties 

nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); 

1.2. turėti psichologo darbo patirtį mokykloje; 

1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS 

Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office programos paketu; 

1.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) B1 kalbos 

mokėjimo lygiu; 

1.5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą 

bei specialųjį ugdymą, vadovautis Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais: Psichologo 

profesine etika (1997), Tarptautiniu testų naudojimo reglamentu (2003), steigėjo patvirtintais Centro 

nuostatais, centro darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu; 

1.6. išmanyti ir gebėti taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC III, atliekant asmens psichologinį 

įvertinimą bei kitas licencijuotas vertinimo metodikas;  

1.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal kompetenciją, 

gebėti dirbti komandoje.  

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

2. Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai Tarnyboje, mokykloje ar, esant 

žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose. 

3. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą. 

4. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 

mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais. 

5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) 

pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo 

organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir 

diegia psichologijos mokslo naujoves; 

6. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais. 

7. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti. 

8. Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su 

mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu. 

9. Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, 

suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą. Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma 

konfidencialia.  

10. Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija. 

11. Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, 

psichologinių problemų prevencijos klausimais. 

12. išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų tinkamumą 

naudoti. 



14. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

15. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos psichologo funkcijomis, direktoriaus 

įsakymais nustatytas vidaus administravimo funkcijas ir konkrečių sričių kuravimą bei veiklas.  

16. Kaupia  ir analizuoja duomenis apie savo veiklą, rengia savo kompetencijos aplanką. 

17. Centro direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas. 

18. Tarnybos psichologas atsako už vykdomų psichologinių vertinimų kokybę, korektišką vertinimo 

pažymos ir išvadų parengimą ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

19. Tobulina savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kelia kvalifikaciją vaikų konsultavimo, 

psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi 

poreikių grupei klausimais. 

 

__________________ 

 

 


