
Atranka psichologo pareigoms užimti 
 

    Kretingos rajono Kartenos mokyklai-daugiafunkciui centrui nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

nuolatiniam darbui nepilnu krūviu reikalingas psichologas (0,5 et). Darbo užmokestis nustatomas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą. 

Pareigybės tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams 

(globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei 

mokymosi problemas. 

 Darbo pobūdis: 

1. Konsultuoti psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais. 

2. Rengti rekomendacijas mokinio (-ių) psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms 

spręsti. 

3. Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, atlikti aktualius psichologinius tyrimus 

mokykloje. 

4. Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti 

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius. 

5. Šviesti mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

6. Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis 

(Vaiko teisių apsaugos tarnyba, psichikos sveikatos centru, policija ir kt.) rinkti ir kaupti 

informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti. 

7. Atlikti mokinių veiklos ir elgesio stebėseną. 

8. Sprendžiant mokinių psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas, bendradarbiauti su 

mokyklos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir kt. 

institucijomis. 

9. Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

10. Inicijuoti, dalyvauti projektinėje veikloje. 

11. Vykdyti kitas, mokyklos direktoriaus deleguotas funkcijas. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1. Aukštasis išsilavinimas. 

2. Psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis kaip psichologijos magistro kvalifikacinis 

laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija, ar studijuojantis psichologo magistro studijose. 

3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, esant būtinybei, gebėti dirbti 

nuotoliniu būdu, išmanyti ir gebėti taikyti šiuolaikines ugdymo strategijas. 

4. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 

5. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių 

problemų prevencijos priemones ir programas. 

6. Gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos, kitais specialistais, mokinių tėvais 

(globėjais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. 

 

Atrankos būdas – pokalbis. 

Pretendentus prašome Mokyklai pateikti šiuos dokumentus:  

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 

4. Gyvenimo aprašymą (CV). 

5. Asmeninių privalumų aprašymą (motyvacinį laišką). 



6. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus (jeigu turi profesinio stažo). 

7. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 

       Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 14 

kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, iki 2021 m. 

rugpjūčio 3 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba 

atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių 

reikalavimų, nepateikusiems nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų 

originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.  

    Dokumentai tiesiogiai ir registruotu laišku priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. 

Mokyklos raštinėje adresu: Mokyklos g. 16, Kartenos mstl., LT - 97340 Kretingos r., tel. (8 445) 

47141.       

     Siunčiami dokumentai (pasirašyti ir nuskenuoti) PDF formatu el.p. 

direktore.kartena@gmail.com.        

      Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė 

Laima Mačernienė, tel. 8 616 33090. 

      Kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai apie pretendentų atrankos 

pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami individualiai (e. paštu, telefonu).  

       Informacija apie konkursą paskelbta 2021-07-22 ir viešinama Kartenos mokyklos – 

daugiafunkcio centro internetinėje svetainėje adresu: http://www.kartena.kretinga.lm.lt, Kretingos 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus internetinėje svetainėje adresu: 

http://www.svietimas.kretinga.lm.lt  
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