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ADMINISTRACIJOS PADALINIO PSICHOLOGO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Administracijos padalinio 

psichologo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – psichologas), pareigybė priskiriama 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Pareigybė reikalinga tirti psichologinių, ekonominių, organizacinių veiksnių 

poveikį Globos namų gyventojų veiklai ir rūpintis reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų 

sudarymu. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriaus 

pavaduotojui socialiniams reikalams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities psichologijos studijų krypties 

išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.2. Psichologas privalo žinoti:    

5.2.1. metodinius, norminius ir kitus su ugdymo psichologija susijusius dokumentus; 

5.2.2. ugdymo psichologijos, valdymo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

5.2.3. ekonominių veiksnių poveikį gyventojų ir darbuotojų veiklai, darbo 

organizavimo ir ugdymo metodus; 

5.2.4. gyventojų darbo tyrimo psichologines savybes; 

5.2.5. gyventojų užimtumo tyrimo technines priemones; 

5.2.6. profesinio orientavimo pagrindus; 

5.2.7. šalies ir užsienio psichologų darbo patyrimą;   

5.2.8. bendravimo psichologijos pagrindus, dalykinio pokalbio taisykles, korektiško 

elgesio su klientais taisykles; 

5.2.9. pirmosios pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui ir pan.; 

5.2.10. psichologas privalo išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos reikalavimus; 

5.2.11. laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso; 
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5.2.12. būti susipažinusiam ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologijos klausimus;    

5.2.13. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 

5.2.14. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo 

taisykles; 

5.2.15. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. dalyvauja, sudarant Globos namų perspektyvinę bei metinę ugdymo ir socialinio 

vystymo programą; 

6.2. kartu su kitais specialistai tiria gyventojų asmenines savybes, išsiaiškina jų 

reikmes bei polinkius; 

6.3. kartu su atitinkamos srities specialistais nagrinėja socialines problemas, numato jų 

sprendimo būdus, šalina priežastis, sukeliančias įvairias problemas; 

6.4. planuoja ir atlieka testus, siekiant nustatyti gyventojų psichines, fizines, 

intelektualias, polinkių, sugebėjimų bei kitas charakteristikas; 

6.5. įvertina ir interpretuoja konsultavimo rezultatus. Pagal profesinę kompetenciją 

pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas įstaigos vadovui; 

6.6. atliekant psichologinį įvertinimą, vadovaujasi Lietuvos psichologų sąjungos 

standartizuotų psichologinio įvertinimo metodikų reglamentu. Konsultuoja, atlieka psichologinį 

įvertinimą, tyrimus pagal savo kvalifikaciją ir Globos namų poreikius; 

6.7. įformina gautus tyrimų duomenis pagal naudojamos metodikos reikalavimus, 

užtikrina jų konfidencialumą ir saugo juos bei perduoda kitam psichologui, ateinančiam dirbti į jo 

vietą, arba sunaikina, kai perdavimas neįmanomas. Tvarko darbo dokumentaciją; 

6.8. analizuoja paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų faktorių įtaką asmenybės 

mąstymui ir elgesiui; 

6.9. praveda konsultacijas, pokalbius su atskirais asmenimis bei grupėmis ir suteikia 

atitinkamas paslaugas; 

6.10. psichofiziologinių tyrimų pagrindu rengia priemones racionaliam darbo ir 

poilsio režimui nustatyti, moraliniam psichologiniam klimatui gerinti, darbingumui kelti; 

6.11. tiria ir nagrinėja gyventojų kaitos problemas; 

6.12. dalyvauja formuojant gyventojų grupes; 

6.13. konsultuoja padalinio vadovus sprendžiant ugdymo socialines psichologines  

problemas; 
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6.14. tikrina gyventojų psichologines darbo ir gyvenimo sąlygas; 

6.15. numato aktualiausias psichologinio pobūdžio problemas ir jų pašalinimo būdus; 

6.16. rengia pasiūlymus gyventojų poilsio ir buities sąlygoms gerinti bei aktyvinti jų 

kūrybinę iniciatyvą; 

6.17. skleidžia psichologines žinias, metodiškai padeda  gyventojams spręsti 

psichologines problemas; 

6.18. laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų ir supažindina su jais 

padalinių vadovus.  

7. Psichologas turi teisę: 

7.1. teikti pasiūlymus vadovams, darbuotojams ir gyventojams psichologinei aplinkai  

globos įstaigoje gerinti; 

7.2. dalyvauti Globos namų darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

7.3. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, moksliniuose tyrimuose, kuriuose 

nagrinėjami su profesija susieję klausimai; 

7.4. pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo formas, laiką; 

7.5. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

7.6. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

7.7. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

_______________________ 

 

 

Susipažinau: 

 

    

(Parašas) 

 

    

(Vardas ir pavardė) 

 

    

(Data) 


