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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Socialinio pedagogo pareigybė yra priskiriama specialistų grupei, kodas-235901. 

1.1. Pareigybės lygis – A2.  

1.2. Pareigybės paskirtis - siekti vaiko gerovės ir saugumo, teikti socialinę pedagoginę pagalbą, 

užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, padedant spręsti problemas susijusias su socialiniu ugdymu. 

2. Socialinis pedagogas vadovaujasi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais socialinį darbą reglamentuojančiais teisės aktais, 

mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Socialinis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

3.2. įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, 

magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

3.3. baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo 

kvalifikaciją; 

3.4. mokėti užsienio kalbą ir gebėti dirbti kompiuteriu; 

3.5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti 

praktiškai; 

3.6. vykdyti socialinio pedagogo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, 

konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, 

profesinio rengimo standartu ir pareigybės aprašu. 

5. Dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais 

ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. 

6. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo 

alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir 

saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų 

problemų sprendimo prevencines programas. 

7. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, 

poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. 

8. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija 

sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda 

jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. 



9. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios 

aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams. 

10. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.  

11.Organizuoja ir koordinuoja socialinė pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. 

12. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų 

institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. 

13. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. 

14. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

15. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalus ir kitus reikiamus dokumentus). 

15.1. atsako už mokinių nemokamą maitinimą ir tvarko dokumentus. 

16. Esant reikalui kitus darbus nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo 

laiko. 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

17. Socialinis pedagogas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

17.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

17.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

17.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar  

įvykusias patyčias; 

17.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas 

(pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

18. Socialinis pedagogas įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas 

pranešimą: 

18.1. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

18.2. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

18.3. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

 

V SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ 

 

19. Socialinis pedagogas atsako už: 

19.1. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą, mokyklos veiklą; 

19.2. patikėtą mokyklos turto valdymą, naudojimą, disponavimą; 

19.3. dėl socialinio pedagogo kaltės padarytus nuostolius Mokyklai; 

19.4. konfidencialumo laikymąsi, vaikų sukauptos informacijos saugumą; 

19.5. tarptautinių vaikų teises ir interesus reglamentuojančių dokumentų, LR konstitucijos, LR 

įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų, pareigybės aprašymo, etikos principų 

laikymosi; 

19.6. socialinis pedagogas už jam deleguotų funkcijų nevykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

                               ____________________________________________ 

 

Susipažinau ir supratau 

 

 

 


