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SKALVIJOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
PSICHOLOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai reglamentuoja psichologo, dirbančio vaikų
globos namuose, vykdančiuose vaikų, netekusių tėvų globos socialinių paslaugų teikimo
programas, veiklą.
1.2. Psichologas padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir socialines problemas
bendradarbiaudamas su vaiko socialiniais darbuotojais ir jų padėjėjais, globėjais,
mokytojais, socialiniais pedagogais ir administracija.
1.3. Vaikų globos namų psichologas aptarnauja vaikų globos namų vaikus institucinės,
bendruomeninės globos ir šeimos gerovės padaliniuose, o taip visus vaikų globos namų
bendruomenės narius.
1.4. Psichologas dirba vadovaudamasis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymais, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, globos
namų nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei globos namų psichologo bendraisiais
pareiginiais nuostatais.
II. REIKALAVIMAI PSICHOLOGUI
2. Reikalavimai vaikų globos namų psichologui :
2.1. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
2.2. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant globos namų bendruomenei aktualias
psichologinių problemų prevencijos priemones;
2.3. gebėjimas bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, soc. pedagogais, kitais
specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje,
sprendžiant vaiko problemas.
2.4. turėti universitetinį psichologo išsilavinimą, kuris pagal LR valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą NXIII-198 r. priskiriamas
A2 lygiui ir 3 grupei.

III. PSICHOLOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

3. Skalvijos vaikų globos namų psichologas:
3.1. įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir
ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis ir ugdytis;
3.2. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais ir kitais su vaiku
dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
3.3.

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turibčius vaikus, jų
tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

3.4. konsultuoja vaikus profesijos pasirinkimo klausimais;
3.5. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas,
padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau
ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus;
3.6. dalyvauja formuojant teigiamą globos namų bendruomenės požiūrį į psichologinių,
asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus, bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
3.7. šviečia globos namų bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir
socialinės psichologijos klausimais;
3.8. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti,
bendradarbiaudamas su VGN bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis
( vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei
atlieka vaikų veiklos ir elgesio stebėseną;
3.9. teikia informaciją apie vaikus, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo
problemų, suinteresuotiems asmenims ir institucijoms, susijusioms su šių vaikų ugdymu,
gavęs vaikų globos namų administracijos sutikimą;
3.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
3.11. derina su globos namų direktoriumi metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia
savo veiklos programą metams;
3.12. Darbo laiką per savaitę paskirsto sekančiai:
3.12.1.

- 50 proc. (20 val.) psichologiniam konsultavimui, įvertinimui, tyrimui;

3.12.2.
-30 proc. (12 val.) duomenims ir dokumentams tvarkyti,
rekomendacijoms rengti, konsultacijoms, paskaitoms, susirinkimams, posėdžiams
pasiruošti ir pan.;
3.12.3.

- 20 proc.( 8 val.) profesiniam kuravimui, konsultavimuisi su kolegomis.

3.13. Psichologo atliekamų darbų vidutinė trukmė:

3.13.1. Individualaus konsultavimo:
- pirmo susitikimo - 1,5 val;
- pakartotinio – 1 val.
3.13.2. Grupinio konsultavimo:
- pirmo susitikimo - 2 val.;
- pakartotinio - 1,5 val.
3.13.3. Psichologinio įvertinimo:
- individualaus tyrimo (1 žm.) - 6 val.;
- grupinio tyrimo (2 žm.) - 20 val.
3.13.4. Rekomendacijų rašymo (vienam atvejui) – 2 val.
3.13. 5. Pasiruošimo konsultuoti, konsultavimo dienoraščio rašymo (1 konsultacijai) - 1
val.
3.13. 6. Pasiruošimo paskaitoms (2 akad. val.) - 6 val.
3.13. 7. Psichologinių - sociologinių problemų 1 tyrimo - 100 val.
3.13. 8. Profesinio kuravimo 1 susitikimo - 1,5 val.
3.14. Vaikų globos namų psichologas, planuoja konsultacijų laiką. Jis turi būti patvirtintas
įstaigos vadovo ir iškabintas informacinėje lentoje, arba ant kabineto durų.
3.15. Atsižvelgęs į įstaigos bendruomenės poreikius, vaikų globos namų psichologas numato
darbo kryptis kalendoriniams metams. Rekomenduojamos šios praktinio darbo kryptys:
3.15.1. Su 1-6 metų vaikais – darbas su vaikais, turinčiais vystymosi sutrikimų ir/ar
psichologinių , emocinių, bendravimo problemų.
3.15.2. Su priešmokyklinio amžiaus vaikais - pasirengimo mokyklai įvertinimas, darbas
su vaikais, turinčiais elgesio, emocinių, bendravimo problemų.
3.15.3. Su 6 -7 metų vaikais - mokyklinės adaptacijos, pasirengimo mokyklai, drausmės
problemos.
3.15.4.
Su 7-8 metų vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, mokymosi, elgesio,
emocinių, bendravimo problemų.
3.15.5.

Su 8-10 metų vaikais - šeimynos atmosfera, vaikų santykių problemos.

3.15.6.
Su 10-12 metų vaikais- vaikų drausmės problemos, darbas su vaikais,
turinčiais mokymosi, elgesio, emocinių, bendravimo problemų.
3.15.7.

Su 12-14 metų vaikais - bendradarbiavimo, vaikų santykių problemos.

3.15.8.
Su 14-16 metų vaikais - lytinio brendimo, priklausomybių (rūkymo,
alkoholio vartojimo ar narkotinių medžiagų), brandumo problemos, paauglių krizės,
tolesnio mokymosi, individualumo, identiškumo, santykių problemos.
3.15.9.
Su 16-17 metų vaikais - santykių, kūrybiškumo, gabių vaikų savęs
atskleidimo problemos.
3.15.10.
Su 17-18 ir vyresniais vaikais - tolesnio mokymosi pasirinkimo
problemos, individualumo, identiškumo, brandumo, priklausomybių (narkomanijos)
problemos, emocinės krizės, savarankiškumo problemos.
3.16. Atskirus darbus vaikų globos namų psichologas gali atlikti padedamas pedagoginių
psichologinių tarnybų.
3.17. Kvalifikacijos tobulinimo laiką psichologas derina su įstaigos vadovu. Vaikų globos
namų psichologas kvalifikacijos tobulinimo laikas prilyginamas pedagogų (socialinių
darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo laikui.
3.18. Vykdo kitus globos namų vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.
3.19. Skalvijos VGN psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą,
turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei vaikų saugumą savo
darbo metu ir yra tiesiogiai pavaldus direktoriui, o taip pat turi vykdyti teisėtus
pavaduotojo socialiniams reikalams nurodymus.
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