
INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS 

 

Įstaigos pavadinimas 

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla 

Pareigos 

Psichologas (dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį) 

Darbo vieta 

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, Partizanų 68, Kaunas 

Reikalavimai 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologijos studijų krypties); 

Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti 

problemas, gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

 

Funkcijos 

1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 

2. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su 

mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba 

mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 

3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 

4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti; 

5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

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

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius; 

7. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir 

ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

8. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; 

9. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklos 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; 

10. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, 

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

(globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

11. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės 

poreikius; 

12. Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, 

mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus; 

13. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

14. Derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos 

rengia savo veiklos programą mokslo metams; 

15. Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir 

derina jį su mokyklos administracija; 

16. Skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu 

darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines 



programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo 

vietą derina su mokyklos administracija; 

17. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis. 

Darbo užmokestis 

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius 

Numatomas krūvis – 1 etatas. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  

3. Išsilavinimą ir kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų kopijos;  

4. Gyvenimo aprašymas (CV); 

Dokumentų priėmimo vieta 

Dokumentų kopijas siųsti Kauno Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos raštinei  

el.paštu urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt   

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Tel.: 8 37 311088  

Email.: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt 

Dokumentų priėmimo terminas 

Dokumentus pateikti iki 2018 m. gruodžio mėn. 7 d.  

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.  Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje 

pretendentai informuojami telefonu. Susisieksime su atrinktais kandidatais.  

 

 


