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PSICHOLOGO PAREIGYBES APRASYMAS NR.16

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaztlos psichologo (toliau - psichologas) pareigybes
apra5ymas reglamentuoja psichologo, dirbandio progimnazijoje pagal darbo sutarti, darbing veikl4.
2. Psichologas ivertina ir padeda sprgsti mokiniq psichologines, asmenybes ir ugdymosi
problemas bendradarbiaudamas su mokinio tevais (globejais, rtpintojais) ir mokytojais.
3. Psichologas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, reglamentuojandiais
psichologo veikl4, progimnazijos nuostatais, progimnazrlos darbo tvarkos taisyklemis bei Siuo
pareigybes apra5ymu.
4. Psicholog4 priima darb4 ir iS jo atleidLia, skiria darbo uZmokesti progimnazijos
direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.
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II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5. Psichologas turi atitikti Siuos reikalavimus:
5.1. tureti auk5tqii i5silavinim4 ir psichologo kvalifikacij4 (specialybg) ir ne Zemesni nei
psichologrjos magistro kvalifikacini laipsnis ar jam prilyginam4 kvalifikacij4 (ne maliav nei 200
kreditq apimties nuosekliqjq universitetiniq psichologijos krypties studijq);
5.2. gebeti teikti psichologing pagalbq ivairiq psichologiniq problemq bei specialiqjq
ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams;
5.3. gebeti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologiniq problemq turindiais mokiniais, jq
(globejais,
tevais
riipintojais), mokyojais, pedagoginiq psichologiniq tarnybq, sveikatos prieZifrros,
Svietimo ir kitq istaigq darbuotojais;
5.4. moketi naudotis informacinemis technologij omis;
5.5. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq
valstybines kalbos mokej imo kategorljrl reikalavimus;
5.6. gebeti taikyti dokumentq rengimo taisykles;
5.7. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas
ir konfliktus, dirbti komandoje;
5.8. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.

III. FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE
6. Psichologas vykdo tokias funkcijas:

6.1. ivertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes ir
ugdymosi problemas;
6.2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir
kitais su mokiniu dirbandiais specialistais, numatant ugdymo tikslq fu uLdaviniq pasiekimo b[dus,
dirba progimnazij os vaiko geroves komisij oj e;
6.3. konsultuoja psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius mokinius, jr+
tevus (globejus, r[pintojus) Siq problemq sprendimo klausimais;
6.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinems, asmenybes ir ugdymosi
problemoms sprgsti;
6. 5 . konsultuoj a mokinius profesij os pasirinkimo klausimais ;
6.6. inicrjuoja, rengia
igyvendina prevencijos programas, padedandias i5vengti
psichologiniq, asmenybes ir ugdymo problemq bei veiksmingiau ugdyti psichologiniq, asmenybes
ir ugdymo problemq turindius mokinius;
6.7. dalyvauja formuojant teigiam4 progimnazijos bendruomends poZifri i psichologiniq,
asmenybes ir ugdymo problemq turindius mokinius bei jq ugdym4 kartu su bendraanLiais;
6.8.5viedia progimnazijos bendruomeng vaiko raidos psichologrjos, pedagogines ir
socialines psichologij os klausimais;
6.9.renka ir kaupia informacijq,, reikaling4 konsultuojamq mokiniq problemoms sprgsti,
bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant bfitinybei - su kitomis institucijomis
(Vaiko teisiq apsaugos tarnybomis, policija ir kt.), bei atlieka mokinirl veiklos ir elgesio pamokq
metu stebesen4;
6.lO.teikia informacijE apie mokinius, turindius psichologiniq, asmenybes ir ugdymo
problemq, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su Siq mokiniq ugdymu, gavgs
tevq (globejq, rtpintojq) sutikim4;
6.l l.atlieka aklualius progimnazqoje psichologinius tyrimus atsiZvelgdamas i
progimnazij os bendruomends poreikius ;
6 .l2.dal,yvauj a kuriant rengiamas (aprobuoj amas) mokinio psicholo ginio vertinimo
metodikas, mokslo ir studijq institucijq vykdomus projektus;
6.L3.tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
6.1 4 .dalyvauj a rengiant ir igyvendinant pro gimnazij o s veiklo s planus (pro gramas) ;
6.15.derina su progimnazijos direktoriumi bei mokytojq taryba metines veiklos prioritetus
fu pagaljuos numato savo veikl4 mokslo metams;
6.l6.dalyvauja mokyojq tarybos, kitq progimnazijos direktoriaus sudarytq darbo grupiq,
komisijq veikloje;
6.t7. vykdo kitus teises aktq nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus
nenuolatinio pob[dZio pavedimus pagal kompetencrj ?.
T.Psichologo atsakomybe :
T.l.vykdyti Lietuvos Respublikos istatymus, kitus teises aktus, progimnazijos nuostatus,
laikyis darbo tvarkos taisykliq, Pedagogo etikos kodekso normq;
7.2. tinkanu atlikti priskirtas funkcijas, progimnazqos direktoriaus pavedimus;
7 .3. ultikrinti psichologines pagalbos teikim4, kokybi5k? savo funkcijq vykdym4, asmens
duomenq apsaug4 teises aktq nustatyta tvarka: korekti5k4 gautq duomenq panaudoj i^q, turimos
informacijos konfidencialum4 ir mokiniq saugum4, sveikat4 ir gyvybg savo darbo metu.
7.4.visais itariamq ir realiq patydiq atvejais kiekvienas mokyklos administracijos atstovas,
pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:
nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius
7.5. isikiSa itarus irlar pastebejus patydias
veiksmus;
7.6. primena vaikui, kuris tydiojasi, mokyklos nuostatas ir elgesio taisykles;
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7.7

. esant pagalbos vaiko sveikatai ir gyvybei

reikalingumui, kreipiasi i pagalb4 galindius
suteikti asmenis (tevus (globejus, rflpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas

(pvz., poli cija, greitoj i pagalba);
7 ,8, informuoja istaigos vadovq apie itariamas irlar ivykusias patydias;
7.9. patydiq ilrevencija ir intervencija progimnazijoje vykdoma pagal ,,Patydiq prevencijos
ir intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apral4*'.
8. Psichologas uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4, del jo kaltes padarytq
laI4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

IV. PAREIGYBES TEISES
9. Psichologas turi teisg:
9.1. gauti dokumentus ir informacij4, reikaling4 pagal kompetencljg priskirtai veiklai

vykdyi;
9.2. pasirinkti veiklos bldus ir formas;
9.3. ne maliau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
9.4. bUti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 teises aktq nustatyta tvarka;
9.5. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje
aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo viet4;
9.6. dalyvauti progimnazrlos savivaldoje, profesiniq s4jungq, asociacijq veikloje;
9.7. gauti i5silavinim4
kvalifikacij4 atitinkandi4 aIgq, darbo uZmokesdio pried4,
priemokas ar kitas i5mokas, b[ti skatinamas teises aktq nustatyta tvarka;
9.8. atsisakyi atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi;
9.9. skirti pusg savo darbo laiko, suderinus su progimnazijos direktoriumi, tiesioginiams
ry5iams su psichologines pagalbos gavejais, likusiu darbo laiku tvarkyi mokiniq ivertinimq
duomenis, dokumentus, rengti rekomendacijas, prevencines programas, ruo5tis konsultacijoms,
paskaitoms, tobulinti profesing kvalifikacij 4.
10. Psichologas gali tureti kitq teisiq, nustatyq Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir
kituose teises aktuose.
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V. PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS
I 1. Psichologas

pavaldus progimnazijos direktoriui

ir

atskaitingas direktoriaus pavaduotojui

ugdymui.
Parenge 2017-05-26 direktor€s isakymu
Suderinta:

Nr.l .4,N- 053 sudaryta darbo grupe.

2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.
2017-08-23 profesines s4iungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.l.
Su pareigybes apra5ymu susipaZinau

ir sutinku:

(vardas ir pavarde, para5as, data)
" Su pareigybes apraSymu susipaZinau

(vardas

ir pavarde, para5as, data)

ir sutinku:

