
SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI 
Paskelbta 2018.12.10  

 
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.  

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.  

Pareigybės pavadinimas: psichologas.  
Darbo krūvis: 1,5 etato (priimami 2 asmenys).  
Darbo sutarties rūšis:  

 1 etatas terminuota (iki 2020 07 04) (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.).  

 0,5 etato neterminuota, darbas su ikimokyklinėmis įstaigomis (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.). 

Reikalavimai pretendentams:  
- vientisosios psichologinės magistro studijos;  
- darbo patirtis: nemažiau 3 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros įstaigose; 
- gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams;  
- podiplominės studijos (gali būti dar nepabaigtos); 
- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;  
- reikiamų teisės aktų išmanymas.  

Privalumai:  
- patirtis dirbant ikimokyklinio amžiaus vaikais;  
- rusų kalbos mokėjimas 
- gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis); 
- patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  
1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.  
2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  
3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.  
4.  Gyvenimo aprašymą (CV).  
5.  Motyvacinis laiškas.  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.  

Dokumentai priimami nuo 2018 m. gruodžio 11 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 21 d. 16.45 val.  

Galimi dokumentų pateikimo variantai:  
- Pateikti asmeniškai adresu Debreceno g. 41, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 

administratorei.  
- Siųsti elektroniniu paštu: klaipedosppt@gmail.com   

Pretendentų atranka:  
1.  Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2018 m. gruodžio 27-28 d. 

nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.  
2.  Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.  

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 46) 342253. 

__________________ 
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LDB 

Darbo vietos pavadinimas: PPT psichologas 

Pareigybės pavadinimas: psichologas 

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: psichologinės pagalbos teikimas įvairių psichologinių problemų bei 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei jų šeimos nariams ir ugdymo įstaigų bendruomenės nariams 

Darbo stilius: savarankiškas darbas 

Pradėti dirbti iš karto: X 

Darbo sutarties rūšis: terminuota (iki 2020 07 04) 

Atrankos tipas: konkursinis 

Darbo grafikas: yra galimybė susistatyti savo darbo grafiką, tačiau turi būti dirbama visomis 5 savaitės dienomis. 

Profesija: teisė, socialinė veikla -> mokyklos psichologas 

Studijos:  pedagoginė psichologija, 86-psichologijos magistras 

 

Galioja iki: 2018-12-05     

Darbo stilius: Savarankiškas darbas     

Reikalavimai  

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis     

Profesija: Mokyklos psichologas     

Darbo patirtis: nuo 3 metų     

Mokymo/studijų programa: Pedagoginė psichologija     

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios     

Kalbos: supratimas rašymas kalbėjimas 

Rusų kalba 
Pažengęs 

vartotojas 

Pradedantis 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Darbo užmokestis  

Darbo užmokestį viešai: Nerodyti     

Mokėjimo terminai: mokama 2 kartus per mėnesį     

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis mokamas pagal kategoriją ir stažą     

Darbo sutartis  

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota     

Įdarbinama: nuo 2018-12-10, pradėti dirbti iš karto     

Konkurso data: 2018-12-07     

Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.  

4. Gyvenimo aprašymą (CV).  

5. Motyvacinis laiškas. 

    

Konkurso dokumentus pateikti iki: 2018-12-05     

Darbo laikas  

Pamainingumas: Grafikas     

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas     

Per savaitę: 40 val.     

Komentaras: 
yra galimybė susistatyti savo darbo grafiką, tačiau turi būti dirbama visomis 5 savaitės 

dienomis. 
    

Papildoma informacija  

Komandiruotės: nenumatomos     

Darbo vietos adresas  

Darbo vietos adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Debreceno g. 41, LT-94164     

Darbdavio kontaktai  



Kontaktinis asmuo: Vidas Karvelis     

Kontakto tipas: Darbo     

Telefonas: +37046342253     

Mobilus telefonas: +37069910201     

El. paštas: klaipedosppt@gmail.com     

Pageidavimus pateikti: El. paštu 

 

 

 


