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KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
REGISTRATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Registratorių priima ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudarant rašytinę
darbo sutartį Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnybos) direktorius.
2. Registratorius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
3. Registratorius – asmuo, registruojantis ir nukreipiantis Tarnybos klientus pas reikalingus
specialistus, konsultuojantis juos tarnybos teikiamų paslaugų klausimais telefonu ir betarpiškai,
tvarkantis dokumentus pagal savo darbo specifiką.

II. REIKALAVIMAI TARNYBOS REGISTRATORIUI
4. Registratoriumi gali dirbti asmuo, turintis specialiojo vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo
mokslo (iki 2006 metų) ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, gerai mokantis valstybinę
lietuvių kalbą ir galintis bendrauti rusiškai, išmanantis raštvedybos pagrindus, sugebantis dirbti
naujomis ryšių ir orgtechninėmis priemonėmis, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programos
paketu.
5. Registratorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais,
susijusiais su jo atliekamu darbu, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, darbo
tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinės, elektros saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis, šiais
pareiginiais nuostatais.
6. Registratorius turi laikytis kalbos kultūros normų, lengvai dalykiškai bendrauti, vadovautis
tarnybinio etiketo reikalavimais ir konfidencialumo principais.
7. Registratorius privalo žinoti tarnybos struktūrą, veiklos sritis, darbo organizavimo tvarką,
Tarnybos darbuotojų specializaciją, dirbant su klientais (problemos, amžius, ugdymo įstaiga).
II.

REGISTRATORIAUS PAREIGOS

8. Atsakinėti telefonu į interesantų skambučius, priimti interesantus Tarnyboje, suteikti juos
dominančią informaciją.
9. Registruoti klientus, paskirti juos pas reikiamą specialistą, įrašyti į formuojamų grupių sąrašus.
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10. Sutikti ir nukreipti atėjusius į Tarnybą klientus į reikiamą kabinetą arba į laukimui skirtą patalpą.
11. Prižiūrėti tvarką laukiamajame.
12. Reikalauti, kad specialistai laiku pateiktų konsultavimo, vertinimo grafikus.
13. Pildyti registratūros dokumentaciją.
14. Išrašyti pažymas dėl praleisto laiko pas specialistus.
15. Daryti blankų, dokumentų kopijas pagal darbo specifikos poreikį, tvirtinti dokumentų kopijas.
16. Spręsti konfliktines situacijas dėl klientų nukreipimo pas specialistus;
17. Teikti informaciją apie asmenų specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą institucijoms ar
asmenims, susijusiems su mokinio ugdymu, esant poreikiui ir gavus tėvų (globėjų, rūpintojų)
sutikimą.
18. Neteikti asmeninės informacijos apie darbuotojus.
19. Vykdyti kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su biuro darbais.
IV. REGISTRATORIAUS TEISĖS
20. Kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose ar kituose renginiuose.
21. Darbe naudotis įstaigos turimomis darbo priemonėmis ir sukaupta informacija.
22. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti.
23. Gauti iš Tarnybos darbuotojų reikalingą informaciją.
24. Pasirinkti atostogų laiką, suderinus jį su Tarnybos vadovu.
25. Reikalauti tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų.
26. Naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
27. Atsisakyti vykdyti neteisėtus pavedimus ar nurodymus, kurie viršija kompetenciją ar pažeidžia
profesinės etikos normas.
V.

REGISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ

28. Pareigas atlikti kokybiškai ir laiku.
29. Laikytis etikos normų ir įstatymų.
30. Laikytis konfidencialumo principų dėl veiklos dokumentų ir duomenų apie klientus.
31. Palaikyti tvarką ir rimtį darbo ir poilsio vietose.
32. Už savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose netinkamą vykdymą ar
nevykdymą, atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
33. Už padarytą materialinę žalą atsakyti pagal Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus.

Susipažinau ir sutinku _____________________________________________
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

