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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „AITVARAS“ 

(Kodas 190032931) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ 

direktoriaus 2020 m. spalio 2 d.                  

įsakymu   Nr. V-42 

 
 

PSICHOLOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

NR. 25 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ psichologo pareigybė yra priskiriama pareigybių, 

kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintas išsilavinimas, grupei. 

2. Pareigybės lygis: psichologas priskiriamas A1 lygio  pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: įvertinti ir padėti spręsti ugdytinių psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais) bei pedagogais. 

4. Pavaldumas: psichologas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, kuris psichologą į darbą 

priima ir iš jo atleidžia, skiria jam darbo užmokestį.  

 

II S K Y R I U S  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Psichologo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. įgytas aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei 

psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; 

5.2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams;  

5.3. žinoti pedagogikos, psichologijos mokslų pagrindus, vaikų ugdymo metodikas, 

priemones; 

5.4. išmanyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų, specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų ugdymo metodus, gebėjimą juos taikyti, padedant vaikams įsisavinti 

ugdomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; 

5.5. gebėti bendrauti su psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiais vaikais, 

specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir bendradarbiauti pedagogais, kitais specialistais, tiesiogiai 

dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, 

sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 

6. Psichologas privalo vadovautis: 

6.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

6.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  



2-3 

6.5. lopšelio-darželio nuostatais; 

6.6. etikos principais; 

6.7. darbo tvarkos taisyklėmis;  

6.8. darbo sutartimi; 

6.9. šiuo pareigybės aprašymu; 

6.10. kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Psichologo funkcijos: 

7.1. vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas ir parenka psichologinio ugdymo metodus ir priemones; 

7.2. bendradarbiaudamas su pedagogais, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčių vaikų, specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai 

dalyvaujančiais ugdymo procese, įstaigą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius 

vaikų poreikius bei galimybes ir juos taiko; 

7.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų bei specialiuosius ugdymo 

poreikius turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais; nuolat 

informuoja apie vaiko daromą vystymosi pažangą; 

7.4. rengia individualias rekomendacijas, konsultuoja, pataria pedagogams kaip pritaikyti 

mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, kaip veiksmingiau ugdyti vaikus; 

7.5. inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias veiksmingiau 

ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus; 

7.6. teikia informaciją apie vaikus, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių vaikų ugdymu, gavęs 

tėvų (globėjų) sutikimą; 

7.7. šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės 

poreikius; 

7.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

7.9. dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendrose įstaigos veiklos: 

posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos priešmokyklinio ugdymo programų rengime, pritaikyme, 

įsivertinimo vykdyme ir kt.; 

7.10. šviečia įstaigos bendruomenę psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

vaikų, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo, psichologinės pagalbos teikimo klausimais, 

formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į tokius vaikus bei jų ugdymą kartu 

su bendraamžiais; 

7.11. siūlo įstaigos direktoriui skirti specialiąją pedagoginę ar psichologinę pagalbą 

vaikams, turintiems psichologinių sunkumų; teikia siūlymus dėl psichologinių priemonių įsigijimo; 

7.12. derina su įstaigos direktoriumi savo metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia 

savo kasmetinį veiklos planą; 

7.13. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo pareigomis ir atlieka 

kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato lopšelio-darželio direktorius, suderinęs su psichologu; 

7.14. sistemingai tobulina savo kvalifikaciją; 
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7.15. priima sprendimus, neperžengiant profesinės kompetencijos ribų bei nepažeidžiant 

konfidencialumo. 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Psichologas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

8.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, lopšelio-

darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 

8.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-

darželio direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

8.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas 

(pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

9. Informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines, psichologines 

problemas, pastebėtą ar įtarimą vaiko teisių pažeidimą. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Psichologas atsako už: 

10.1. kokybišką savo psichologo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, 

korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę 

savo darbo metu. 

11. Psichologui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu 

jis: 

11.1. aplaidžiai vykdė savo pareigas; 

11.2. pažeidė darbo drausmę; 

11.3. darbe girtavo, rūkė, naudojo narkotikus, amoraliai elgėsi; 

11.4. grubiai, nepagarbiai elgėsi su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais), pedagogais; 

11.5. savo veiksmais ar neveiklumu padarė lopšeliui-darželiui moralinę ar materialinę žalą; 

11.7. naudojo spaudimą ir sankcijas ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams; 

11.8. naudojo neteisėtus pedagoginio darbo metodus; 

11.9. leido ugdytiniams smurtauti, tyčiotis ar kitaip neleistinai elgtis ir nesiėmė priemonių 

netinkamam elgesiui sustabdyti; 

12. Psichologas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

__________________ 

 

 

 

 
 

 


