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PAPILDYMAS

Kvietimo pareikšti susidomėjimą atranka į šių pareigų grupių ir profilių sutartininkus
papildymas:

1 puslapis
Po
EPSO/CAST/P/19/2018 Vaikų priežiūros darbuotojai II PG
pridėti
EPSO/CAST/P/20/2018 Švietimo įstaigų psichologai IV PG

7 puslapis
Po

I PRIEDAS – PAREIGOS
pridėti
IV PAREIGŲ GRUPĖ Švietimo įstaigų psichologai (0–14 m. vaikai)

a. Konsultuoti vaikų lopšelio ir (arba) popamokinės veiklos centro darbuotojus pedagoginės
psichologijos klausimais, taip pat padėti rengti tam tikras su šia funkcija susijusias
dokumentų bylas.
b. Atidžiai stebėti lopšelio auklėtojų, vaikų darželio darbuotojų ir (arba) mokytojų ar
auklėtojų darbą, siekiant teikti su jų pedagoginiu darbu susijusią paramą.
c. Prisidėti prie tęstinio ugdymo srities mokymo, siekiant gerinti už ugdymą atsakingų
darbuotojų profesinius įgūdžius.
d. Kuruoti mokymo poreikių vertinimą ir mokymo plano įgyvendinimą bei tobulinimą, taip
pat su ugdymo klausimais susijusios mokymo veiklos organizavimą.
e. Stebėti ir sekti bendrą vaikų vystymąsi, siekiant užtikrinti, kad vaikų lopšelyje arba
popamokinės veiklos centre būtų sudarytos optimalios sąlygos puoselėti vaikų gerovę.
f. Specialiai rengiamuose susitikimuose informuoti tėvus apie vaikų užsiėmimus, siekiant su
tėvais palaikyti pasitikėjimu ir partneryste grindžiamus santykius.
g. Vaikų lopšelio auklėtojų, vaikų darželio darbuotojų ir (arba) mokytojų, auklėtojų, tėvų
prašymu arba savo iniciatyva tam tikrais atvejais imtis veiksmų sąlygoms pagerinti ir
vaikų gerovei užtikrinti.
h. Siūlyti bendros darbo organizavimo tvarkos pokyčių, siekiant pagerinti pedagoginę darbo
kokybę, lopšelyje ir (arba) popamokinės veiklos centre vaikams sudarytas sąlygas ir
tėvams teikiamos paslaugos kokybę.
i.

Nuolatos palaikyti ryšį (kolektyviai arba individualiai) su vaikų lopšelio auklėtojais, vaikų
darželio darbuotojais ir (arba) mokytojais ar auklėtojais, siekiant užtikrinti vienodą už
mokymą atsakingų darbuotojų požiūrį į ugdymą.

j.

Rengti pasiūlymus dėl skirtingų bendros darbo organizavimo tvarkos aspektų planavimo,
įskaitant medžiagos atranką ir įsigijimą, siekiant daryti teigiamą poveikį vaikų gyvenimo ir
tėvams teikiamos paslaugos kokybei.

k. Užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma ugdymo misija.
l.

Prireikus dalyvauti koordinuojant vaikų lopšelių ir popamokinės veiklos centrų veiklą.
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Visi kiti kvietimo principai mutatis mutandis taikomi švietimo įstaigų psichologų IV
pareigų grupei.

