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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1. Psichologas yra priskiriamas specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Psichologas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. gali dirbti asmuo, turintis psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;
4.2.  būti  susipažinusiam  su  Lietuvos  Respublikos  Vaiko  teisių  apsaugos  pagrindų

įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugą ir globą reglamentuojančiais įstatymais ir
kitais teisės aktais, vaikų globos namų nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis;

4.3. žinoti šios pareigybės aprašymą;
4.4.  gebėti  inicijuoti  ir  dalyvauti  įgyvendinant  vaikų  globos  namų  bendruomenei

aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
4.5. gebėti bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, socialinio

darbuotojo padėjėjais, bendruomenės slaugytoja, socialiniais pedagogais, kitais specialistais ir vaikų
tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.  bendradarbiauja  su  socialiniais  darbuotojais,  socialinio  darbuotojo  padėjėjais,

socialiniais  pedagogais  ir  kitais  su  vaiku  dirbančiais  specialistais,  numatant  ugdymo  tikslų  ir
uždavinių pasiekimo būdus;

5.2.  inicijuoja,  rengia  ir  įgyvendina  psichologinių  problemų  prevencijos  programas,
padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir
ugdymo problemų turinčius globotinius/rūpintinius;

5.3.  dalyvauja  formuojant  teigiamą  vaikų  globos  namų  bendruomenės  požiūrį  į
psichologinių,  asmenybės  ir  ugdymo  problemų  turinčius  vaikus  bei  jų  ugdymą  kartu  su
bendraamžiais;

5.4.  šviečia  vaikų  globos  namų  bendruomenę  vaikų  bendravimo,  mokymosi
motyvacijos,  adaptacijos  vaikų  globos  namuose   problemų  sprendimo,  psichologinių  krizių
įveikimo ir pan. klausimais;

5.5.  teikia  psichologo  konsultacijas  vaikų  globos  namų globotiniams  (rūpintiniams),
socialinę  riziką patiriančioms šeimoms,  kurioms paslaugas  teikia  vaikų globos namų socialiniai
darbuotojai dirbantys su šeima;



5.6.  rengia  individualias rekomendacijas  globotinio  /  rūpintinio
psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5.7. atlieka aktualius vaikų globos namuose vaikų grupinius tyrimus atsižvelgdamas į
įstaigos bendruomenės poreikius;

5.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (užsiėmimų registracijos žurnalą, pagalbos
gavėjų registracijos žurnalą, vaiko tyrimo standartizuotomis metodikomis protokolus, individualių
konsultacijų žurnalą, veiklos programą ir ataskaitą);

5.9. derina su vaikų globos namų direktoriumi metinės veiklos prioritetus ir pagal juos
rengia savo veiklos programą metams;

5.10. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų vaikų
globos namuose skaičių ir derina jį su įstaigos administracija;

5.11.  skiria  ne  mažiau  kaip  pusę  savo  darbo  laiko  tiesioginiams  ryšiams  su
psichologinės  pagalbos  gavėjais,  likusiu  darbo  laiku  tvarko  klientų  įvertinimų  duomenis,
dokumentus,  rengia  rekomendacijas,  prevencines  programas,  ruošiasi  konsultacijoms,  tobulina
profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą ir laiką derina su įstaigos administracija;

5.12.  vykdo  kitus  globos  namų  direktoriaus  pavedimus,  susijusius  su  psichologo
funkcijomis;

5.13. laisvai renkasi veiklos būdus, formas, metodus;
5.14. įstaigoje numatyta tvarka tobulina kvalifikaciją,  atestuojasi  ir  gauna atitinkamą

įgytai kvalifikacinei kategorijai atlyginimą;
5.15. dalyvauja įstaigos savivaldoje, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo tvarkos;
5.16. jungiasi į profesines sąjungas, visuomenines organizacijas;
5.17. turi tinkamas darbo sąlygas, priemones;
5.18. nesutarimus sprendžia kreipiantis į vaikų globos namų direktorių,  vaikų globos

namų tarybą, steigėją;
5.19.  psichologas  fiziškai,  psichiškai  ar  morališkai  žalojantis,  išnaudojantis  vaikus

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.20.  atsako  už  korektišką  gautų  duomenų  panaudojimą,  turimos  informacijos

konfidencialumą, savo darbo kokybę bei ugdytinių saugumą savo darbo metu;
5.21. už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės ir norminių teisės

aktų  pažeidimus,  taikoma  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  drausminė,  materialinė,
administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

___________________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju vykdyti:

_________________________________________ ______________
           (vardas, pavardė, parašas)                                                                                       (data)

     (parašas)
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