
 

 

 

 
 

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 

 

 

                                                                      ĮSAKYMAS 

DĖL PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 

2015 m. kovo 10 d.  Nr. V1-37 

Maţeikiai 

                                             

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Ţin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr. 

38-1804) 19 straupsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 

5 d. įsakymu Nr. 1215 patvirtintu psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

                t v i r t i n u  Psichologo pareigybės aprašymą (pridedama). 

  

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                           Asta Ţukauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                PATVIRTINTA  

                                                                                                Maţeikių Merkelio Račkausko  

                                                                                                gimnazijos direktoriaus  

                                                                                                2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr.V1-37 

 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

                                                                 I. BENDROJI DALIS 

       1. Gimnazijos psichologo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokyklos psichologo profesinę 

veiklą. 

       2. Psichologu Maţeikių Merkelio Račkausko  gimnazijoje gali dirbti specialistas, turintis ne 

maţesnį kaip psichologijos magistro laipsnį arba jam prilygstantį studijų kvalifikacinį laipsnį 

patvirtinantį diplomą. 

       3. Gimnazijos psichologas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus 

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija, etikos 

principais. 

       4. Gimnazijos psichologas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Maţeikių Merkelio Račkausko  

gimnazijos direktoriui. 

                                                                 II. TEISĖS 

      5. Būti gimnazijos tarybos nariu, dalyvauti direkciniuose pasitarimuose. 

      6. Susipaţinti su gimnazijos dokumentacija, skirta atskiriems ugdytiniams ir klasių (grupių) 

bendruomenėms. 

      7.  Lankytis pamokose ir neformalaus ugdymo veikloje. 

      8. Teikti siūlymų gimnazijos administracijai, pedagogams, klasių auklėtojams, tėvams, teisėtiems 

vaiko atstovams. 

      9. Prireikus kreiptis į atitinkamus specialistus įstaigoje ir uţ jos ribų. 

    10.  Gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdţios, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos ir kitų 

įstaigų. 

    11. Atstovauti vaiko teisėms gimnazijos įstaigoje ir uţ jos ribų. 

    12. Gauti mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų. 

    13. Pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją. 

                               

                                                          III.  PAREIGOS 

   14.  Įvertinti mokinio psichologines problemas ir poreikius. 



 

 

   15.  Pasirinkti efektyvius darbo metodus. 

   16.  Planuoti ir dalyvauti psichologinės pagalbos teikimo mokiniui procese. 

   17. Sprendţiant problemas ir priimant sprendimus neperţengti savo profesinės kompetencijos ribų. 

   18. Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situacija 

nepaţeidţiant konfidencialumo. 

   19. Atsakyti uţ darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą. 

   20. Konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus. 

 

                                                  IV. VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS 

   21. Mokyklos psichologas: 
:
 

   21.1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas; 

   21.2. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 

   21.3. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti; 

   21.4. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 

   21.5. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius; 

   21.6. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės poţiūrį į psichologinių, asmenybės ir 

ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamţiais; 

   21.7. šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; 

   21.8. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko 

teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir 

elgesio pamokų metu stebėseną; 

   21.9. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, 

suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą; 

   21.10. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsiţvelgdamas į mokyklos bendruomenės 

poreikius; 

   21.11. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

   21.12. derina su mokyklos direktoriumi bei mokyklos taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos 

rengia savo veiklos programą mokslo metams; 



 

 

   21.13. planuoja atliekamų darbų kiekį pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina 

jį su mokyklos direktoriumi; 

   21.14. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu 

darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines 

programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo 

vietą derina su mokyklos direktoriumi; 

   21.15. vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis; 

   21.16. atsako uţ korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo 

darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu. 

 

                                                   V.  ATSAKO 

   22. Uţ teikiamos pagalbos kokybę ir rezultatus pagal turimą išsilavinimą ir kvalifikaciją. 

   23. Uţ profesinės psichologo etikos kodekso laikymąsi. 

 

                                                  VI.  DARBO ORGANIZAVIMAS 

   24. Gimnazijos psichologas planuoja savo darbo dieną, atsiţvelgdamas į paraiškas konsultacijoms, 

gimnazijos ypatumus bei gimnaziją lankančių mokinių poreikius. 

   25. Ne maţiau kaip 50 proc. savo darbo laiko skiria kontaktinėms valandoms t.y. darbui su mokiniais 

pačioje įstaigoje, pedagogų, mokinių, tėvų ir klasių auklėtojų (kuratorių) konsultavimui. 

   26. Kitą darbo laiką skiria tiriamajam ir organizaciniam darbui, dokumentų pildymui ir tvarkymui, 

kuris gali būti atliekamas uţ gimnazijos ribų. 

   27. Gimnazijos psichologas dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. 

 

_______________________________ 


