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Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos  

darbo laiko ir tvarkos  reglamentas 

 

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia pedagoginę – psichologinę pagalbą vaikams, 

tėvams, savivaldybės švietimo ir globos įstaigoms. 

Pedagoginės psichologinės tarnybos pagrindinės darbo funkcijos: pažinimo (diagnostikos, 

konsultavimo, prevencijos, visuomenės švietimo, tyrimo, metodinės pagalbos organizavimo ir 

teikimo). Atsižvelgiant į atliekamo darbo specifiką, Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų 

darbo laikas per savaitę paskirstomas taip: 50% (20 val.) skiriama darbui su klientais: 

konsultavimui, įvertinimui, tyrimui. Šio darbo laiko grafikas yra suderintas, patvirtintas ir iškabintas 

Pedagoginės psichologinės tarnybos informacinėje lentoje. 

1 lentelė. Specialistų darbo su klientais vidutinė trukmė 

 

DARBO SRITYS Psichologas Spec. 

pedagogas 

Logopedas Gydytojas 

DARBAS SU VAIKU, JO TĖVAIS (GLOBĖJAIS) 

(tarnyboje, įstaigoje ar namuose) 

1. Įvertinimas: 

    1.1. Pedagoginis psichologinis vaiko įvertinimas 2 1,5 1,5 0,5 

    1.2. Brandumo įvertinimas 2 1 1 0,5 

    1.3. Vaiko gebėjimų tyrimas 3-4    

    1.4. Vaiko įvertinimas namuose ar ugdymo  

           įstaigoje 

2 2 2 2 

2. Konsultavimas: 

    2.1. Individualus psichologinis konsultavimas  1    

    2.2. Pedagoginis konsultavimas 1 1 1  

    2.3. Metodinis pedagogų ir specialistų 

           konsultavimas Tarnyboje arba ugdymo 

           įstaigoje 

1 1 1  

    2.3. Grupinis pedagoginis konsultavimas 

           Tarnyboje arba ugdymo įstaigoje 

2-4 2-4 2-4  

    2.4. Grupinis psichologinis konsultavimas 1-4    

    2.5. Grupinis konsultavimas dėl karjeros  

           planavimo 

1-4    

3. Informavimas 

    3.1. Atvykusių klientų informavimas  0,5 0,5 0,5 0,5 

    3.2 Informavimas ir konsultavimas telefonu,  

          el. paštu 

iki 0,5 iki 0,5 iki 0,5 iki 0,5 

 

 

Likusi darbo laiko dalis – 50 % (20 val.), skiriama duomenų analizei, dokumentacijos 

tvarkymui, metodinei ir šviečiamajai veiklai, tiriamajam bei organizaciniam darbui.  

 

 



2 lentelė. Kitų darbų vidutinė trukmė 

 

DARBO SRITYS Psichologas Spec. 

pedagogas 

Logopedas Gydytojas 

1. DUOMENŲ ANALIZĖ IR 

 DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS 

1.1. Vaiko tyrimo duomenų analizė ir  

sprendimo priėmimas* 

       

2 1 1 0,5 

    1.2. Informacijos apie klientą kaupimas*  

           

0,5 0,5 0,5 0,5 

    1.3. Rekomendacijų rašymas* 2 2 2 1 

    1.4. Pasirengimas vaiko tyrimui   

           (susipažinimas su informacine medžiaga)* 

          

0,5 0,5 0,5 0,5 

    1.5. Konsultacijos aprašymas* 0,5 0,5 0,5 0,5 

    1.6. Pedagoginio psichologinio įvertinimo  

           aptarimas* 

0,5 0,5 0,5 0,5 

    1.7. Išvadų parengimas* 0,5 0,5 0,5 0,5 

    1.8. Klientų dokumentacijos ir  duomenų  

           registro tvarkymas. 

              

2 2 4  

    1.9. Vaikų įvertinimo protokolų tvarkymas ir 

           archyvavimas 

** ** ** ** 

2. ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

    2.1. Pranešimo rengimas 3 3 3 3 

    2.2. Paskaitos rengimas 6 6 6 6 

    2.3. Seminaro organizavimas 8 8 8 8 

    2.4. Seminaro programos parengimas 10 10 10 10 

    2.5. Seminarų, pasitarimų vedimas ** ** ** ** 

    2.6. Dalyvavimas pasitarimuose ** ** ** ** 

    2.7. Įvairių programų bei projektų rengimas ir  

           vykdymas 

** ** ** ** 

    2.8. Publikacijos rengimas ** ** ** ** 

    2.9. Pasiruošimas ir dalyvavimas TV ar radijo 

           laidoje 

** ** ** ** 

3. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

    3.1. Dalyvavimas kursuose, supervizijų  

           grupėse, seminaruose, paskaitose ir kt.  

** ** ** ** 

    3.2. Profesinės literatūros studijavimas ** ** ** ** 

    3.3. Konsultacijos su kolegomis, individualios  

           supervizijos 

** ** ** ** 

    3.4. Konsultacijos su kt. specialistais 1 1 1 1 

    3.5. Dalyvavimas metodinių būrelių veikloje ** ** ** ** 

4. TIRIAMASIS DARBAS 

    4.1. Tyrimų klasėje, mokykloje organizavimas 

            ir atlikimas 

** ** ** ** 

    4.2. Tyrimų rezultatų suvedimas, analizė ir 

           interpretavimas 

** ** ** ** 

    4.3. Tyrimo metodikos sukūrimas ** ** ** ** 



    4.4. Dalyvavimas, adaptuojant  ir  standarti- 

           zuojant psichologines pedagogines metodi- 

           kas 

** ** ** ** 

5. PREVENCINĖ VEIKLA 

    5.1. Dalyvavimas Alytaus miesto mokyklų ir 

           savivaldybės administracijos Vaiko 

           gerovės komisijų veikloje“ 

** ** ** ** 

    5.2. Dalyvavimas įvairių darbo grupių  

           veikloje 

** ** ** ** 

    5.3. Tarptautinė programa „Zipio draugai“  

           ikimokyklinio ugdymo pedagogams  

** ** ** ** 

    5.4. Tarptautinė programa „Obuolio draugai“  

           pradinių klasių pedagogams 

** ** ** ** 

    5.5. Pozityvios tėvystės ugdymo grupė  

         „Tėvams ir auklėtojams“ 

** ** ** ** 

    5.6. Savanorių Vyresniųjų Draugų programa ** ** ** ** 

    5.7. Efektyvios tėvystės įgūdžių prevencinė  

           programa 

** ** ** ** 

    5.8. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų  

           programa 

** ** ** ** 

    5.9. Ankstyvosios intervencijos programa  ** ** ** ** 

6. METODINIS DARBAS 

   6.1. Dalyvavimas miesto ( švietimo pagalbos 

          specialistų) metodinių būrelių veikloje 

** ** ** ** 

   6.2. Dalyvavimas švietimo įstaigų metodinių 

          grupių, komisijų ir kt. veikloje 

** ** ** ** 

7. ORGANIZACINIS DARBAS 

    7.1. Sudėtingų atvejų aptarimas su kitų  

           institucijų specialistais      

** ** ** ** 

    7.2. Bendradarbiavimas su kt. institucijomis 1 1 1 1 

    7.3. Dalyvavimas tarnybos posėdžiuose 

 

** ** ** ** 

    7.4. Nuvykimas į aptarnaujamą įstaigą ir  

            grįžimas į darbo vietą 

** ** ** ** 

    7.5. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir savo 

           įstaigos atstovavimas juose 

** ** ** ** 

8. KITI DARBAI 

    8.1. Dokumentų, reglamentuojančių darbą, 

           paieška ir analizė 

** ** ** ** 

    8.2. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašų  

           sudarymas 

** ** ** ** 

    8.3. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašų  

            tvarkymas 

** ** ** ** 

    8.4. Informacijos ir reklaminės medžiagos apie 

           tarnybą rengimas ir tvarkymas  

** ** ** ** 

    8.5. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ** ** ** ** 

 

* trukmė vienam klientui 

** pagal poreikį 

 

 



 

 


