Atranka psichologo pareigoms užimti
Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija skelbia pretendentų atranką psichologo pareigoms užimti nuo
2021 m. gruodžio 1 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei
psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200
kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias
psichologinių problemų prevencijos priemones.
4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais pagalbos
mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje,
sprendžiant mokinio problemas.
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
Psichologas vykdo šias funkcijas:
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų
tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi
problemoms spręsti;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
• šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės
psichologijos klausimais;
• atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į gimnazijos
bendruomenės poreikius;
• dalyvauja gimnazijos metinės veiklos planavime, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe;
• dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų
institucijų vykdomus projektus;
• tinkamai vykdo kitas funkcijas, numatytas gimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme,
vidaus tvarkos taisyklėse.
Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.
6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
7. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.
Pareigybė: psichologas, 0,5 etato.
Pareigybės lygis: A1, specialistų grupė.
Darbo užmokestis: koeficientas 7,43 algos baziniais dydžiais už 1 etatą (priklausomai nuo
profesinio darbo patirties).
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Skelbimo publikavimo data: 2021-11-04
Skelbimas galioja iki: 2021-11-26
Kontaktinė informacija: Dokumentai priimami Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos raštinėje
(Dainų g. 7, 78325 Šiauliai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos
registruotu laišku arba el. paštu romuvos.gim@siauliai.lt su nuoroda „Psichologo atrankai“.
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su
kopijomis ir grąžinami.
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams,
nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka

dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2021 m. lapkričio 29 d. direktoriaus kabinete. Apie laiką pretendentai bus
informuojami asmeniškai.
Informacija teikiama tel. (8 41) 55 29 01, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt

