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          VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 
PSICHOLOGO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigybės pavadinimas - Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro (toliau VSMC) psichologas.  

2. Pareigybės grupė – specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A1. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas; 

4.2. pareigybei reikiama studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – ugdymo psichologija. 

4.3. kvalifikacinis laipsnis – ne žemesnis kaip magistras ir pedagogo kvalifikaciją. 

5. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo patirtį.  

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.  

 

III. SKYRIUS 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams.  

8. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, 

švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 

9. Bendradarbiauti su mokytojais, klasių auklėtojais ir kuratoriais, pagalbos specialistais, numatant 

ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti besimokančiųjų gerovės komisijoje. 
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10. Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, nepilnamečių 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais. 

11. Inicijuoti ir įgyvendinti prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės 

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

turinčius mokinius. 

12. Kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauti su 

VSMC bendruomene, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, policija ir kt., stebėti mokinių veiklas ir 

elgesį. 

13. Dalyvauti formuojant teigiamą VSMC bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir 

ugdymo problemų turinčius mokinius. 

14. Šviesti bendruomenę mokinių psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

15. Gavus nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikti informaciją apie 

mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar 

institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu. 

16. Atlikti aktualius tyrimus atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius. 

17. Dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su psichologo veikla. 

18. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant strateginį planą, ugdymo, metinės veiklos ir kt. planus. 

19. Dalyvauti mokytojų tarybos, kitų direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų ir komandų 

veikloje. 

20. Tvarkyti savo veiklos dokumentus. 

21. Psichologas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

22. Atlikdamas savo funkcijas, visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti VSMC bendruomenės 

narių asmens duomenų saugą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos 

konfidencialumą. 
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