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ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS  

PSICHOLOGO ASISTENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 72 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1.  Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau – Darželis) psichologo asistento pareigybė 

yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A. 

3.  Pareigybės paskirtis: psichologo asistentas padeda spręsti mokinio psichologines ir 

ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais. 

4.  Psichologo asistentas gali dirbti tik kuruojamas turinčio psichologo kvalifikaciją specialisto. 

5.  Pavaldumas: psichologo asistentas pavaldus Darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Psichologo asistentas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti psichologijos bakalauro laipsnį arba psichologijos magistro laipsnį; 

6.2. gebėti spręsti įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų problemas;  

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

(globėjais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų 

įstaigų darbuotojais; 

6.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

6.6. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles; 

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

konfliktus, dirbti komandoje;  

6.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Psichologo asistentas: 

7.1. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir 

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

7.2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, 

padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir 

ugdymo problemų turinčius vaikus; 

7.3. dalyvauja formuojant teigiamą Darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės 

ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

7.4. šviečia Darželio bendruomenę vaikų bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos 

lopšelyje-darželyje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; 

7.5. veda vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupes; 
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7.6. atlieka aktualius Darželyje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į Darželio bendruomenės 

poreikius; 

7.7. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

7.8. derina su Darželio direktoriumi bei VGK ir mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir 

pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams; 

7.9. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų Darželyje 

skaičių ir derina jį su Darželio administracija; 

7.10. prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką 

derina su Darželio administracija. 

 

IV SKYRIUS 

VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

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

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

8.2. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko grupės mokytoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

8.3. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus) ir/ar Darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, 

greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

9. Psichologo asistentas turi teisę: 

9.1. gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai vykdyti; 

9.2. pasirinkti veiklos būdus ir formas; 

9.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

9.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

9.6. dalyvauti Darželio savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

9.7. gauti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančią algą, darbo užmokesčio priedą, priemokas ar 

kitas išmokas, būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.8. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi; 

9.9. skirti pusę savo darbo laiko, suderinus su Darželio direktoriumi, tiesioginiams ryšiams su 

psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarkyti vaikų įvertinimų duomenis, 

dokumentus, rengti rekomendacijas, prevencines programas, ruoštis konsultacijoms, paskaitoms, 

tobulinti profesinę kvalifikaciją.  

 

VI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Psichologo asistentas atsako už: 

10.1. vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu; 

10.2. tinkamą psichologinės pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą; 

10.3. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 

10.4. korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą. 

11. Psichologo asistentui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, 

jeigu jis: 

11.1.  aplaidžiai vykdė savo pareigas: dėl vaiko ištyrimo ar užsiėmimų organizavimo negavo 

tėvų (globėjų) sutikimo, laiku neinformavo tėvų (globėjų) dėl jų vaiko ugdymo ar lankomumo ir kt.; 
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11.2. pažeidė darbo drausmę; 

11.3. grubiai, nepagarbiai elgėsi su bendradarbiais, vaikais, jų tėvais (globėjais); 

11.4. savo veiksmais ar neveiklumu padarė Darželiui moralinę ar materialinę žalą; 

11.5. naudojo neleistinus pedagoginio darbo metodus; 

11.6. naudojo spaudimą ir sankcijas vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams; 

11.7. naudojo neteisėtus psichologinio tyrimo metodus. 

12. Psichologo asistentas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės 

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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