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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau Tarnybos) psichologinės pagalbos
skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja šios pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologinės pagalbos skyriaus vedėjo (toliau – skyriaus vadovas) profesinę
veiklą.
2. Pareigybės aprašymą tvirtina ir jų vykdymą kontroliuoja Tarnybos vadovas. Jį svarsto ir
keičia tarnybos darbuotojų susirinkimas.
3. Tarnybos psichologinės pagalbos skyriaus vadovas – asmuo, organizuojantis skyriaus
darbą, rengiantis jo veiklos planus bei ataskaitas, koordinuojantis jo darbuotojų
profesinę veiklą.
4. Skyriaus vadovas yra pavaldus Tarnybos vadovui, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų
Tarnybos vadovo įsakymu.

II. REIKALAVIMAI TARNYBOS PSICHOLOGINĖS
PAGALBOS SKYRIAUS VADOVUI

5. Skyriaus vadovu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį psichologinį išsilavinimą ir
psichologo kvalifikaciją, ne mažesnį, kaip 5 metų darbo stažą pagal specialybę.
6. Skyriaus vadovas turi turėti ne mažesnę kaip vyr.psichologo kvalifikacinę kategoriją.
7. Skyriaus vadovas privalo žinoti ir savo veikloje vadovautis LR Konstitucija,
Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais bei norminiais aktais, LR vyriausybės
nutarimais, Psichologo etikos kodeksu, Psichologinių metodikų naudojimo reglamentu,

LR Švietimo ir Specialiojo ugdymo įstatymais bei juos papildančiais teisės aktais, kitais
Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Vaiko teisių konvencija, steigėjo
patvirtintais Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo vidaus taisyklėmis, šiuo pareigybės
aprašymu bei įstaigos vadovo įsakymais.

III. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VADOVO
FUNKCIJOS

8. Rengia skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, kokybiškai pildo ir tvarko kitus reikiamus
dokumentus.
9. Koordinuoja skyriaus darbuotojų veiklą.
10. Sprendžia skyriuje iškilusias profesines problemas.
11. Organizuoja darbuotojų pasitarimus ir atliktų darbų svarstymą.
12. Konsultuoja ir informuoja darbuotojus bei kitus suinteresuotus asmenis skyriaus veiklos
klausimais.
13. Konsultuoja mokinius (vaikus), tėvus (globėjus), švietimo įstaigų vadovus ir pedagogus
bei dirba šviečiamąjį darbą įvairiais psichologijos klausimais.
14. Dalyvauja Klaipėdos mokyklų psichologų metodinėje veikloje.
15. Susipažįsta su psichologijos naujovėmis.
16. Teikia informaciją savivaldybės ugdymo įstaigoms Tarnybos veiklos klausimais.
17. Teikia informaciją spaudoje visuomenei aktualiomis pedagoginės psichologijos
temomis, formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į psichologinę pagalbą.
18. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos psichologinės
pagalbos skyriaus funkcijomis.

IV. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VADOVO
TEISĖS
Skyriaus vadovas turi teisę :
19. Kelti savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ir pan.
20. Dirbti pagal darbo grafiką, suderinus klientų ir Tarnybos poreikius bei galimybes.
21. Pasirinkti atostogų laiką suderinus su Tarnybos vadovu.
22. Teikti pasiūlymus administracijai dėl Tarnybos veiklos tobulinimo.
23. Gauti iš Tarnybos vadovo veiklos organizavimui ir vykdymui reikalingą informaciją.

24. Kreiptis pagalbos į Tarnybos kolegas, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą,
kitas įstaigas ar asmenis, galinčius suteikti reikiamą profesinę pagalbą.
25. Gauti atlyginimą, atitinkantį profesinės kvalifikacijos laipsnį
26. Būti skatinamas, vadovaujantis atitinkamais Vyriausybės nutarimais ir Tarnybos
darbuotojų skatinimo tvarkos taisyklėmis.
27. Atsisakyti vykdyti šiuose nuostatuose nenumatytas užduotis, kurios viršija psichologo
kompetenciją ar pažeidžia profesinę etiką.
28. Dalyvauti asociacijų ar kitų profesinių draugijų bei visuomeninių judėjimų veikloje.

V.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VADOVO
ATSAKOMYBĖ

Skyriaus vadovas atsako už:
29. Kokybišką skyriaus veiklą, darbo planų vykdymą.
30. Šiame pareigybės aprašyme išvardytų pareigų kokybišką ir savalaikį atlikimą bei etikos
normų laikymąsi, įstatymų ir kitų norminių dokumentų vykdymą.
31. Korektišką vertinimo metodikų ir gautų duomenų panaudojimą.
32. Dokumentacijos ar fakto apie asmens įvertinimą ar konsultavimą konfidencialumą ir
saugumą.
33. Numatytų renginių organizavimą ir pravedimą.
34. Tarnyboje esančio inventoriaus, priemonių, įrengimų bei patalpų apsaugą ir tinkamą
naudojimą.
35. Tvarkos palaikymą darbo ir poilsio vietose.

Su nuostatais susipažinau:

