
PSICHOLOGO FUNKCIJOS 

 

 Psichologas vykdo tokias funkcijas: 

 įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, vaiko brandumą mokytis pagal pradinio ugdymo programas;  

 bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais 

pagalbos mokiniui specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba 

progimnazijos vaiko gerovės komisijoje; 

 konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 

 rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti; 

 konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 

 inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, 

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

problemų turinčius mokinius; 

 dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės 

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

 šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; 

 renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis 

(Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių 

veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną; 

 teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, 

suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

 atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos 

bendruomenės poreikius; 

 dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo 

ir studijų institucijų vykdomus projektus; 

 tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus; 

 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus (programas); 

 derina su progimnazijos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos 

numato savo veiklą mokslo metams;  

 dalyvauja mokytojų tarybos, kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų 

veikloje; 

  vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal kompetenciją. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Psichologas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

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

magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 200 kreditų 

apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); 

 gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams;  



 gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

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

švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

 geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

 bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas; 

 mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

 Psichologas turi žinoti ir išmanyti: 

 naudotis informacinėmis technologijomis; 

 lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų reikalavimus;  

 pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;  

 planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;  

 gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.  

 Psichologas privalo vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis;  

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 
 


