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VILNIAUS DARZELIO.MOKYKLOS,,VILIJA"

PSICHOLOGO

t

PAREIGINIAI NUOSTATAI 'iLT.

lO

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

r

1. DarZelio-mokyklos psichologo pareigin€ instrukcija reglamentuoja darielio-mokyklos

ir mokslo ministerijos,
psichologo profesing veikl4, si instrukcija gali bfrti keidiama Svietimo
komisijos iniciatyva'
Lietuvos psichologrl s4jungos ar Mokyklos psichologtl kvalifikacijos
2.Darielio-mokyklos psichologu

gali dirbti

specialistas,

turintis

ne

jam prilygstanti studijtl kvalifikacini laipsni
mazesni kaip psichologijos magistro laipsni arba
Svietimo [statyme 12in',
patvirtinanti diplom4 ir kurio kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos
reikalavimus.
1ggl, Nr. 23-5g3; 2011, Nr. 38-1804) nustatytus kvalifikacinius
3. MokYklos Psichologas Privalo:

gebeti savarankiSkai
3.1.gerai ilmanyti pedagogikos-psichologijos mokslq pagrindus,
planuoti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti savo veiklq.
dokumentus,
3.2. moketi rengti vidaus tvarkomuosius ir organizacinius

3.3.iinoti rastvedybos, dokumentq [forminimo ir rengimo taisykles;
antra kvalifikacine kategorija);
3.4. gerai moketi lietuviq kalbq (valstybines kalbos mokejimo

informacijq per Interneta ir jtt
moketi dirbti kompiuteriu, naudotis elektroniniu pa$tu, gauti
sisteminti:
3.5. nuolat
3.6.
3

.

tobulinti profesinp kvalifikacijq;

jq laikytis,
Zinoti saugos darbe, prieigaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimus ir

7. tausoti darZelio-mokyklo s

"Vilii a" nuosar'rybp

;

'"Vilija" nuostatais, darbo
4. Savo darbe vadovautis LR teisds aktais, mokyklos-darZelio
tvarkostaisyklemisirSiaispareiginiaisnuostatais.
mokyklos5.psichologq pareigoms skiria ir atleidZia i5 jq, sudaro ra5yting darbo sutarti
darZelio

"Vilija" direktorius'

6.Darbuotojas pavaldus mokyklos-darzelio direktoriui.

g.Tarnybinis atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos respublikos vyriausybes
Respublikos svietimo ir mokslo ministeriios isakymais.

ir

Lietuvos

tIL PSICHOLOGINES PAGALBOS PASKIRTIS IR UZOAVTNTAT
ir
stiprinti mokiniq (vaikq) psichologini atsparum4
saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos
psichikos sveikat4 prevencinomis priemonemis skatinti
dvasinq darn4 gebejim4 gyventi ir
Mokykloje kUrimq padeti mokiniams (vaikams) atgauti
(globejais, r[pintojais)'
jq
mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tevais

9. Psichologines pagalbos paskirtis

-

10. UZdaviniai:

padeti jas
asmenybes ir ugdymosi problemas ir
10.1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines,

sprpsti;
10.2. sriprinti mokytojq tevll Globeiq,

psichologiniq Problemq

mpirtojq) gebejimqbendrauti

su mokiniais (vaikais)' turindiais

;

mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese'
10.3. padeti laiduoti palankias psichologines sqlygas

ilI.

PSICHOLOGINES PAGALBOS SRITYS

Mokykloje dirbandio psichologo veiklos sritys'
ir ugdymosi problemq nustatymas, tiesioginio poveikio
1 1.1. konsultavimas: mokinio asmenybes

11.

psichologinio konsultavimo technikas'
budq numatymas, darbas su mokiniu taikant
mokltojais ir kitais su mokinio ugdymu
bendradarbiavimas su t€vais (globejais, r[pintojais),

susijusiaisasmenimis,rekomendacijqjiemsteikimas,jqkonsultavimas;
problemq, galiq ir sunkumq nustatymas'
11.2. ivertinimas: mokinio asmenybes ir ugdymosi
specialiqjq ugdymosi poreikiq vertinim4;
psichologinis mokinio ivertinimas atliekant pirmini
(globejq, r[pintojq), mokytojq Svietimas vaiko raidos
1 1.3. ivietimas. mokinirtr, tevq
klausimais,
psichologijos, pedagogines ir socialines psichologijos
psichologiniq problemq prevencijos poreikio
11.4. psichologiniq problemq prevencija.
grupiq tyrimas), prevenciniq priemoniq bei programq
lvertinimas (Mokyklos bendruomenes
prevencija, intervencija ir postvencija'
rengimas ir igyvendinimas, psichologiniq kriziq
sritys:
12. Tarnyboje dirbaniio psichologo veiklos
ir ugdymosi problemq nustatymas, tiesioginio
12.1. konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybes
(vaiku) taikant psichologinio konsultavimo
poveikio bidq numatymas, darbas su mokiniu
tarpusavio santykiq'
mokiniq (vaikq), turindiq bendravimo' elgesio, emociniq'
technikas,

netekti, patyrusiq smurtn' turindiq
mokymosi problemq, patyrusiq traumQ (iSgyvenusiq
grupinis konsultavimas' bendradarbiavimas
priklausomybiq ir kitais atvejais) individualus arlir
kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais
tevais (globejais, r0pintojais), mokytojais ir
su

asmenimis, rekomendacijq jiems teikimas'

nustatyti mokinio (vaiko) galias
12.2. lvertinimas: psichologinis vaiko ivertinimas siekiant

ir

problemas, specialiuosius ugdymosi
sunkumus, raidos ypatumus, asmenybes ir ugdymosi

poreikius, bendradarbiaui ant su kitais Tarnybos specialistais;
raidos psichologijos, pedagogin€s ir
12.3. Ivietimas: Mokyklq bendruomenitl Svietimas vaiko
klausimais;
socialines psichologijos, psi chologiniq problemq prevencij os
esandiq vaikq globos
psichologiniq problemq prevencija: Mokyklq, savivaldybes teritorijoje
12.4.

poreikio lvertinimas, prevenciniq
namq mokiniq (vaikq) grupiq psichologinirtr problemq prevencijos
pagalba mokyklos vaiko geroves
priemoniq bei programq rengimas" organizavimas ir igyvendinimas,
intervencija ir poswencija (ivykus
komisijai krizes Mokykloje metu (psichologiniq laiziq Mokykloje

saviZudybei, smurto atvejui ar kt.).

IV. PSICHOLOGTNTS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
13. Psichologui sudaromos tinkamos darbo sqlygos:

pagrindinei veiklai
13.1. psichologui skiriamas atskiras darbo kabinetas, pritaikyas

-

psichologiniam vertinimui ir konsultavimui'
psichologinio vertinimo metodikomis'
13.2. psichologas apr[pinamas adaptuotomis vaiko
darbo profil[
vertinimo protokolais ir kitomis bfltinomis priemonemis, atitinkandiomis

l4.PagalbaMokyklojemokiniuiteikiama,kaikreipiasi:
1

4. 1.

mokinys (savaranki5kai);

14.2. mokinio tevai (globejai'

r[pintojai);

14.3. mokytojai, gavp mokinio terq (globejq,

r[pintojq) sutikimq'

14.4. Vaiko teisiq apsaugos tarnyba'

kreipiasi'
15. Pagalba Tarnyboje mokiniui (vaikui) teikiama, kai
I 5. 1.

mokinys (vaikas) (savarankiSkai);

15.2. mokinio (vaiko) tevai (globejai' mpintojai);

(o nesant* jo pavaduotojas arba kitas
15.3. Mokyklos vaiko gerovds komisijos pirmininkas
narys)' kai mokinys siundiamas
mokyklos vadovo lgaliotas Mokyklos vaiko geroves komisijos
sutikima del
gerovds komisijos sprendimu, gavus tevq (globejq, r[pintojq)
Mokyklos vaiko

(komisijai numadius' kad mokini
nuodugnaus mokinio specialiqiq ugdymosi poreikiq [vertinimo
konsultavimo;
tikslinga ugdyti pagal pritaikytq program4) arba psichologinio

bltq

btkles yra zymiai riboto judumo (esant
komisijos sprendimui) ir del to
atitinkamam asmens sveikatos prieii[ros gydytojq konsultavimo
gali btti atliekamas
negali lankyti Mokyklos ar atvykti I Tarnyba psichologinis lvertinimas
16. Mokiniams (vaikams), kurie del ligos ar patologines

namie.
17. Teikiama pagalba gali

specialiqia pagalba.

ir
buti derinama su socialine pedagogine, specialiqia pedagogine

18. Mokyklos psichologo darbo laikas per savaitq paskirstomas taip:

(TZ val')
50yo (20 val.) psichologiniam konsultavimui, [vertinimui, tyrimui; 30yo
duomenims ir dokumentams tvarkyti, rekomendacijoms rengti, konsultacijoms'
(8val') profesiniam
paskaitoms, susirinkimams, pos6dZiams pasiruoiti ir pan; 20oh
kuravimui, konsultavimuisi sukolegomis.
19. Psichologo atliekamq darbq vidutin€ trukme:

9

1

1.

Individualaus konsultavimo:

19.1.1. pirmo susitikimo
19.1.2. pakartotinio

-

-

1,5 val.;

1 val.

9.2. Grupinio konsultavimo:

1

19.2 1. pirmo susitikimo -2val.,
19.2.2. pakartotinio
1

9.

-

1,5 val.

3. Psichologinio [vertinimo:

19.3.1. individualaus tyrimo

(l

Zm.) - 6 val';

19.3.2. grupinio tyrimo (30 Zm.) - 20 val'
19.4. Rekomendacijq ra5ymo (vienam atvejui)
19.5. Pasiruo$imo konsultuoti, konsultavimo

- 2val'

dienoraldio ra$ymo

(l konsultacijos)- I val.
- 6 val.
19.6. Pasiruosimo paskaitoms (2 akademinems valandoms)

lg.T.Psichologiniq-sociologiniqproblemqltyrimo-100val.
19.8. Mokslinio taikomojo
19

9

1

tyrimo - 300 val'

Profesinio kuravimo 1 susitikimo - 1,5 val'

planuoja konsultacijq laik4' Jis (20
20. Mokyklos psichologas, vadovaudamasis paraiBkomis,
turi buti suderintas su Svietimo ir vaikq globos lstaigos taryba, patvirtintas istaigos

val.)

va[ovo

ir

iskabintas informacineje lentoje arba ant kabineto durq'

21. AtsiZvelggs i [staigos bendruomenes poreikius, mokyklos psichologas numato

darbo

kryptis mokslo metams. Rekomenduojamos Sios praktinio darbo kryptys:
vystymosi sutrikimq'
21.1. Ikimokyklinio ugdymo grupeje - darbas su vaikais, turindiais

21.2. Priesmokyklinio ugdymo grupeje, klaseje

-

pasirengimo mokyklai [vertinimas, darbas

su vaikais, turindiais elgesio, emociniq, bendravimo problemq.
problemos'
21.3. l-ojoje klaseje - mokyklines adaptacijos, pasirengimo mokyklai, drausmes
mokymosi negaliq'
2T.4.}-ojoje klaseje - darbas su vaikais, turindiais mokymosi sunkumrl,

elgesio, emociniq, bendravimoproblemqproblemos'
21.5. 3-iojoje klaseje - klases atmosfera, klases sutelktumas, vaikq santykiq
klaseje - pasirengimas pereiti I aukStesnp mokyklos pakopq'

21.6. a-ojoje

(
psichologq
22. Kvalifikacijos tobulinimo laik4 psichologas derina su [staigos vadovu. Mokyklos
tobulinimo laikas prilyginamas pedagogr4 kvalifikacijos tobulinimo laikui.

kvalifikacijos

v. PsrcHoLoGU KVALTFTKACINES KATEGORTJOS
tredioji,
23. Nustatomos keturios psichologq kvalifikacines kategorijos: ketvirtoji (zemiausia),
antroji ir pirmoji.
24. Reikalavimai psichologams, pretenduojantiems igyti kvalifikacines kategorijas:

24.i. psichologo, atitinkaniio

Siq Nuostatq

3 punkto reikalavimus, kvalifrkacija prilyginama

ketvirtajai kvalifikacinei kategorijai;

kaip 4 metq
24.2. trediqq kvalifikacinp kategorijq gali lgyti psichologas, kuris turi ne maiesng
geba sprqsti mokinio psichologines problemas'
patirti Svietimo

darbo

istaigoje,

kitais su vaiko ugdymu
bendradarbiaudamas su vaiko tevais (globejais, rfipintojais), mokytojais,
susijusiais specialistais;

kaip 6 metq
24.3. antrq4 kvalifikacinq kategorija gali [gyti psichologas, kuris turi ne maZesnp
praktinio darbo svietimo istaigoje patirtl geba sprpsti mokinio psichologines problemas,
kitais su vaiko ugdymu
bendradarbiaudamas su vaiko tevais (globejais, r[pintojais), mokytojais,
geba skleisti savo profesinp patirti psichologams regiono mastu,
susijusiais specialistais,

vadovauti psichologijos magistrantq praktikai;
24.4. pirm4iq kvalifikacinp kategodq gali

prakrinio darbo Svietimo istaigoje

[gyi psichologas. kuris turi ne maZesng kaip 8 metq

patirtl geba sprgsti mokinio

specifines' sudetingas

(globejais,
psichologines problemas (krizes, traumos), bendradarbiaudamas su mokinio tevais
profesinq
r[pintojais), mokytojais, kitais su vaiko ugdyrnu susijusiais specialistais, geba skleisti
metodines
patirti kitiems psichologams Salies mastu (skaito paskaitas, veda seminarus, rengia
psichologijos
rekomendacijas psichologines pagalbos teikimo klausimais), vadovauti
seminaruose,
magistrantq praktikai, aktyviai dalyvauja Salies ir tarptautiniuose projektuose'

Lietuvos
ko{ferencijose, dalyvauja tarptautiniq psichologq organizacijq veikloje, skleidZia
psichologq patirti tarptautiniu mastu.

VL MOKYKLOS PSICHOLOGO TEISES, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBII
25. Mokyklos psichologas turi teisq:
apie vaikus ir iu
25.1. Susip alinti su $vietimo ir vaikq globos lstaigoje tvarkoma dokumentacija
grupes.

veikloje.
25.2. Datyvauti 5vietimo, vaikq globos istaigq savivaldos institucijq, metodineje
Stebeti ugdymo procesa pamokq ir papildomo ugdymo uzsiemimq metu'

25.3.

(ar teisetq
25.4. Kilus konfliktui tarp Svietimo ar vaikq globos istaigos darbuotojrl, tdvtl
vaiko atstovq) ir psichologo, kreiptis pagalbos I pedagogines psichologines tarnybas ar

Pedagogini- psichologini centrq.

25.5. Gauti moksling, metoding, informacing param4 i5 pedagoginiq psichologiniq
tarnybq ar Pedagoginio- psichologinio centro'

25.6. Dalyvauti ivairiuose mokslo

ir studijq institucijq

vykdomuose tyrimq projektuose

arba pagal kompetencij4 jiems vadovauti.
25.7. Pasirinkti kvalifikacijostobulinimo formas, laikq irspecialist4kuratoriq.
26. Mokyklos psichologas.
26.1. ivertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes ir
ugdymosi problemas, vaiko brandum4 mokytis pagal prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo
programas;
26.2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu,logopedu, socialiniu pedagogu ir

kitais su mokiniu dirbandiais specialistais, numatant ugdymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo

b[dus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
26.3. konsultuoja psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius mokinius, jq tevus
(globej us, r[pintoju s) Siq problemq sprendimo klausimais;
26.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinems, asmenybes ir ugdymosi

problemoms sPrgsti;
26. 5.

konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

26.6. inicijuoja, rengia ir igyvendina psichologiniq problemu prevencijos programas,
padedandias iivengti psichologiniq, asmenybos ir ugdymo problemq bei veiksmingiau ugdyti

psichologiniq, asmenybes ir ugdymo problemq turindius mokinius;
26.7. dalyvauja formuojant teigiamq mokyklos bendruomen6s poZiur[ i psichologiniq,
asmenybes ir ugdymo problemq turindius mokinius bei

jq ugdymq kartu

su bendraamZiais;

26.8. Sviedia mokyklos bendruomeng vaiko raidos psichologijos, pedagogines ir socialines
psichologij

os

klausimais;

26.9. renkair kaupia informacijq reikalingq konsultuojamq mokiniq problemoms sprqsti,
bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant bfitinybei

-

-

su kitomis institucijomis

(Vaiko teisiq apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka
mokiniq veiklos ir elgesio pamokq metu stebesenq;
26.1O.teikia informacij4 apie mokinius" turindius psichologiniq, asmenybes ir ugdymo

problemq, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su 3iq mokiniq ugdymu.
gavqs tevq (globejq,

r[pintojq) sutikimq;

26.11. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsiivelgdamas

i mokyklos

bendruomenes poreikius;

26.lZ.dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas,
mokslo ir studijq institucijq vykdomus projektus;

26.13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
26.14. derina su mokyklos

direltoriumi bei molqrtojq tarybametines veiklos prioritetus ir pagal

juos rengia savo veiklos prograrnQ mokslo metams;
26.15. planuoja atliekamq darbq kiek[ (kriivD pagal savo turimrtr etatiniq valandq mokykloje

skaidiq ir derina

j[

su mokyklos administracija;

26.16. skiria pusQ savo darbo laiko tiesioginiams rySiams zu psichologines pagalbos gavejais,

likusiu darbo laiku tvarko mokinirtr [vertinimq duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas,
prevencines programas, ruo5iasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesing kvalifikacijq'
Siq Oarbq atlikimo viet4 derina zu mokyklos administracija;

"vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimug zusijusius zu psichologo funkcijomis.
27. Mokyklos psichologas atsako ui kore*tiskegauQ duomenq panaudojim4 turimos
26.17

informacijos konfidencialumq savo darbo kokybe bei mokiniU MugumQ savo darbo metu'

