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PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės lygis – A1. 

2. Pareigybės grupė – specialistų grupė. 

3. Pareigybės paskirtis – įvertinti ir padėti spręsti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, 

bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pedagogais, juos konsultuojant. 

4. Psichologas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

5.1. turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį (studijų 

apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnė nei 

5 metų nuosekliųjų studijų). 

6. Psichologas privalo vadovautis:  

6.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  

6.4. lopšelio-darželio  nuostatais; 

6.5. darbo tvarkos taisyklėmis; 

6.6. darbo sutartimi; 

6.7. šiuo pareigybės aprašymu; 

6.8. kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, darbo grafikais, taisyklėmis ir kt.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, teikia rekomendacijas vertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko 

brandumą mokyklai; 

7.2. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus teikia psichologinę pagalbą;  

7.3. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, pagalbos mokiniui 

specialistus, ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimų klausimais;  

7.4. teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

ugdytinio pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių ugdytinių ugdymo 

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

skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves;  

7.5. formuoja ugdymo įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius ir jų ugdymą kartu su 

bendraamžiais; 



7.6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias 

veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, išvengti 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti; 

7.7. kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų ugdytinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis 

institucijomis, bei stebi vaikus ugdymo įstaigoje; 

7.8. teikia informaciją apie ugdytinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su ugdytinių ugdymu, gavęs tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

7.9. rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos, psichologijos problemų prevencijos klausimais;  

7.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia savo ataskaitą; 

7.11. planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus; 

7.12. vykdo savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;  

7.13. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių;  

7.14. psichologas skiria pusę savo darbo laiko psichologinio įvertinimo ir konsultavimo 

funkcijoms vykdyti (tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais), o likusį laiką – 

kitoms pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti. Šių darbų atlikimo vietą derina su 

direktoriumi;  

7.15.vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su psichologo 

funkcijomis. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Psichologas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

8.1. įsikiša nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena ugdytiniui/pedagogui ar bendruomenės nariui, kuris tyčiojasi, smurtauja 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles;  

8.3. informuoja apie įvykusias ar įtariamas patyčias, smurtą; 

8.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, direktorių, 

socialinį pedagogą) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Psichologas atsako už: 

9.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų 

įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, įstaigos nuostatų, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;  

9.2. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

10. Psichologo veikla grindžiama vaiko interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, 

prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, 

konfidencialumo principais. 

11. Psichologas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, etikos normų laikymąsi, 

korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų saugumą teikiant 

psichologinę pagalbą, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą; 



12. Psichologas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Psichologas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų.   

____________________________ 

SUSIPAŽINAU 

 

Data ______________ 

 

_____________________                        _________________________ 
(parašas)                (vardas, pavardė) 

 


