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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“  PSICHOLOGO ASISTENTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. SKYRIUS 

PSICHOLOGO ASISTENTO PAREIGYBĖ 

 

1. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ psichologo asistentas yra specialistas. 

2. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ psichologo asistento pareigybės lygis – A2. 

3. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ psichologo asistento pareigybės paskirtis - padėti spręsti 

ugdytinių psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir pedagogais. 

4. Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ psichologo asistentas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį kaip 

psichologijos bakalauro laipsnį; 

5.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą 

Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą; 

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

(Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus; 

5.4. žinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu; 

5.5. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias 

psichologinių problemų prevencijos priemones; 

5.6. gebėti bendradarbiauti su ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojais, specialiuoju 

pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas. 

5.7. turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą; 



5.8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais aktais, lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais lopšelio-darželio vidaus tvarkos dokumentais, 

lopšelio-darželio nuostatais ir šiuo Pareigybės aprašymu. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. bendradarbiauja su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, specialiuoju 

pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais numatant 

ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; 

6.2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo 

problemų turinčius ugdytinius; 

6.3. dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

6.4. šviečia lopšelio-darželio bendruomenę ugdytinių bendravimo, ugdymosi motyvacijos, 

adaptacijos lopšelio-darželio problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; 

6.5. veda psichologijos ugdomąsias veiklas; 

6.6. veda ugdytinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes; 

6.7. konsultuoja ugdytinius pagal individualias rekomendacijas; 

6.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (vaiko asmens bylos kortelės, metų veiklos planas, 

pagalbos gavėjų žurnalas); 

6.9. derina su lopšelio-darželio direktoriumi bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo metų veiklos planą; 

6.10. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų lopšelyje-darželyje 

skaičių ir derina jį su lopšelio-darželio administracija; 

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

derina su lopšelio - darželio administracija. 

6.12. vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 



7.1. už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo 

darbo metu; 

7.2.  darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigybės aprašyme 

nustatytų funkcijų vykdymą; 

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos 

ribų; 

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už įstaigos darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos, higienos normų ir reikalavimų vykdymą; 

7.5. už emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, reagavimą į smurtą 

ir patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką; 

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už konfidencialų gautų duomenų naudojimą ir tvarkymą; 

7.7. patikėtą nuosavybę (inventorių, vaizdines ugdymo priemones, žaislus, metodinę literatūrą, meno 

kūrinius ir kt.); 

7.8. vaikų lankomumo apskaitos tikslumą. 
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