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PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 32 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno  lopšelio  –  darželio  „Saulutė“  psichologas  yra  priskiriamas 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: psichologas priskiriamas A lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: vertinti ir padėti spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.  

4. Pavaldumas: psichologas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

    DARBUOTOJUI 
 

5. Psichologo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei 

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 

kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); 

                5.2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams; 

               5.3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais vaikais, jų 

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

švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

              5.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

              5.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 

              5.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas 

ir konfliktus, dirbti komandoje; 

              5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.  
                6. Psichologas privalo vadovautis: 

                6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

                6.2. Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  kitais  Lietuvos  Respublikoje  
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 
darbuotojų saugą ir sveikatą; 
                6.3. lopšelio – darželio nuostatais; 
                6.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 
                6.5. darbo sutartimi; 



                6.6. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais lopšelio – darželio lokaliniais dokumentais 
(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 
 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Lopšelio – darželio psichologas vykdo šias funkcijas:  
7.1. organizuoja ir teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, tėvams, pedagogams; 
7.2. vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines asmenybės ir 

ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
programas;  

7.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų 
tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;  

7.4. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje – darželyje;  
7.5. numato psichologinės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas 

bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo 
pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos 
priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais, dirba įstaigos vaiko gerovės 

komisijoje;  
7.6. rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybinėms ir 

ugdymosi problemoms spręsti; 
7.7. dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas; 
7.8.  atlieka aktualius psichologinius tyrimus lopšelyje – darželyje, atsižvelgdamas į 

lopšelio – darželio bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus)  
7.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su lopšelio – darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 
7.10. šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos klausimais; 
7.11. dalyvauja formuojant teigiamą įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 
7.12. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus 

informuoja VGK narius, prireikus Kauno PPT; 
7.13.  informuoja lopšelio – darželio administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie 

probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo; 
7.14.  60 procentų savo darbo laiko skiria tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos 

gavėjais (vaikų švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti 
švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymo 231 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos 
darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus), o kitą darbo laiko dalį skiria netiesioginiam darbui su 
švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, 
bendradarbiauti su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir 
(arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).  

7.15.  inicijuoja ir dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose 
veiklose; 

7.16. dalyvauja darbo grupėse kuriant ir planuojant įstaigos veiklą, rengiant kitus įstaigos 
dokumentus; 

7.17.  baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga. 

 

 

 



IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

8. Psichologas atsako už: 

9.1. vaikų drausmę ir saugumą; 

9.2. darbo atlikimą nepažeidžiant Higienos normos reikalavimų; 

9.3. kokybišką  savo  funkcijų  vykdymą,  korektišką  gautų  duomenų  panaudojimą  ir 

informacijos konfidencialumą, vaikų saugumą teikiant psichologinę pagalbą; 

9.4. teisingą darbo laiko naudojimą; 

9.5. darbo drausmės pažeidimus; 

9.6. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą.  
10. Psichologas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
11. Psichologas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius. 
 

_________________________________ 

 

 
 


