
 
BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

SKELBIA KONKURSĄ PSICHOLOGO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI 
 

KONKURSO PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI SĄLYGOS 

1. Konkursą skelbia: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 47, 

41148 Biržai; tel.: (8 450) 36715. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, 

kodas 190545880. 

2. Psichologo veiklą reglamentuoja Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos nuostatai, psichologo 

pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, mokyklos direktoriaus įsakymai ir kt. norminiai 

dokumentai. 

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  
1. Psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba psichologo 

kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo prog-

ramas. 

2. Psichologo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas. 

3. Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, 

geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais. 

4. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo 

sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas. 

5. Informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti savo darbe. 

6. Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba. 

4. Darbo krūvis: 1 etatas, 40 val. per savaitę. 

5. Darbo sutartis: neterminuota. 

6. Atlyginimas: priklausys nuo išsilavinimo ir turimos kvalifikacijos. Koeficientas nuo 4,09 iki 

7,07 (pareiginės algos baziniais dydžiais). 

7. Pretendento privalumai: 

1. Psichologo darbo patirtis mokykloje. 

2. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas. 

3. Žinoti pedagoginio darbo ypatumus. 

4. Turėti patirtį organizuojant ir vykdant mokyklos veiklos projektus. 

8. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  

4. Gyvenimo aprašymą (CV);  

5. Pažymą apie darbo stažą.  

6. Užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą 

asmeniškai. 

7. Rekomendaciją (-as), motyvacinį laišką (galima). 

9. Atrankos būdas – pokalbis. 

Dokumentus pristatyti iki 2018 m. lapkričio 15 d. Pretendentai, atitinkantys konkurso 
reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami 
kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. (pietų pertrauka nuo 12.00–13.00 val.). Dokumentai pateikiami 
asmeniškai adresu: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, Vytauto g. 47, LT–41148, Biržai, bei 
siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretorei-referentei Monikai 

Dambrauskienei taumonika@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir 

sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Informacija apie konkursą skelbiama internete adresu www.birzuausra.lt  

Telefonas pasiteiravimui (8-450) 36 715. 
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