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SUDERINTA 
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Darbo tarybos nutarimu 2017 m. gruodžio 29 d. 

protokolo Nr. 2 

 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

NR. 7 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Aitvaras“ socialinio pedagogo pareigybė yra priskiriama 

pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei. 

2. Pareigybės lygis: socialinis pedagogas priskiriamas A lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, 

švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, 

racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.  

4. Pavaldumas: socialinis pedagogas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, kuris 

socialinį pedagogą į darbą priima ir iš jo atleidžia, skiria jam darbo užmokestį.  

 

II S K Y R I U S  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Socialinio pedagogo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. įgytas aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija; 

5.2. įgytas socialinės pedagogikos  kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, 

bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija; 

5.3. baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta 

pedagogo kvalifikacija;  

5.4. įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, išklausyta ir 

atsiskaityta už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje  

mokykloje; 

5.5. ne mažiau kaip 50% darbo laiko skiriama darbui su vaikais lopšelyje-darželyje, 

grupės auklėtojų konsultavimui; kitas darbo laikas skiriamas vaikų lankymui namuose, 

konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti 

atliekamas ir už lopšelio-darželio ribų. 
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6. Socialinis pedagogas turi žinoti ir išmanyti socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimą. 

7. Socialinis pedagogas privalo vadovautis: 

7.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

7.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

7.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  

7.5. lopšelio-darželio nuostatais; 

7.6. etikos principais; 

7.7. darbo tvarkos taisyklėmis;  

7.8. darbo sutartimi; 

7.9. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.10. kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas:  

8.1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar kitais teisėtais vaiko 

rūpintojais, globėjais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais; 

8.2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais 

sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo uţtikrinimo), dirba su vaikais, 

patiriančiais smurtą, seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, 

ugdymo(si) motyvacijos, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. 

Rengia ir taiko efektyvius darbo metodus; 

8.3. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko rūpintojams ugdyti savo vaiką, suprasti jo 

socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio 

vystymo(si) sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti 

socialinę – pedagoginę pagalbą. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese; 

8.4. bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos 

administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos 

būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, brandumą 

mokyklai ir kt. Teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti 

jaukią, saugią darbo aplinką; 

8.5. nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi 

gyvenamosios, ugdomosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams; 

8.6. organizuoja ir koordinuojas socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos 

kokybę; 

8.7. kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais 

partneriais iš kitų institucijų, atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą; apie socialinę situaciją 

irteikiamos pagalbos proceso eigą bei pasiektus rezultatus; 

8.9. sprendžia problemas ir priima sprendimus, neperžengiant profesinės kompetencijos 

ribų; 

8.10. apie probleminę situaciją informuoja lopšelio-darželio administraciją, auklėtojus, 

kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo; 

8.11. konsultuoja ir reikalui esant ugdytinį siunčia pas kitų sričių specialistus; 

8.12. rengia metinį veiklos planą; 

8.13. užveda stebimam ugdytiniui bylą ir joje laiko informaciją apie socialinę situaciją ir 
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teikiamos pagalbos proceso eigą bei pasiektus rezultatus; 

8.14. sprendžia problemas ir priima sprendimus, neperžengiant profesinės kompetencijos 

ribų; 

8.15. apie probleminę situaciją informuoja lopšelio-darželio administraciją, auklėtojus, 

kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo; 

8.16. konsultuoja ir reikalui esant ugdytinį siunčia pas kitų sričių specialistus; 

8.17. rengia metinį veiklos planą; 

8.18. rengia įstaigos socialinį pasą; 

8.19. veda vaiko asmens bylą; 

8.20. ne mažiau kaip 50 proc. savo darbo laiko skiria darbui su vaikais įstaigoje, 

pedagogų konsultavimui, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam 

darbui, kuris gali būti atliekamas ir už įstaigos ribų; 

8.21. inicijuoja ir dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose: posėdžiuose, pasitarimuose, 

įstaigos ugdymo programų rengime, audito vykdyme, projektų kūrime ir kitose veiklose; 

 8.22. atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

8.23. sistemingai tobulina savo kvalifikaciją; 

8.24. dirba, pasirenkant tinkamas formas, metodus, būdus ir kt.; 

8.25. reikalui esant lanko vaiką namuose; 

8.26. lankosi grupių ugdomosiose veiklose, papildomojo ugdymo veikloje, tėvų 

susirinkimuose. 

9. Dirba vaiko gerovės komisijoje. 

10. Esant reikalui, dirba grupėje auklėtojos pareigose. 

  

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

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

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

11.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, lopšelio-

darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 

11.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-

darželio direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

11.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, 

direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

12. Socialinis pedagogas atsako už: 

12.1. profesionalų komandos socialinėms problemoms spręsti telkimą; 

12.2. bendradarbiavimo ir demokratiškos aplinkos skatinimą; 

12.3. profesinės kompetencijos nuolatinį tobulinimą. 

13. Socialiniam pedagogui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji 

atsakomybė, jeigu jis: 

13.1. aplaidžiai vykdė savo pareigas; 
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13.2. pažeidė darbo drausmę; 

13.3. darbe girtavo, rūkė, naudojo narkotikus, amoraliai elgėsi; 

13.4. grubiai, nepagarbiai elgėsi su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

auklėtojais; 

13.5. savo veiksmais ar neveiklumu padarė lopšeliui-darželiui moralinę ar materialinę 

žalą; 

13.6. naudojo neleistinus pedagoginio, socialinio darbo metodus; 

13.7. naudojo spaudimą ir sankcijas ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams; 

13.8. naudojo neteisėtus pedagoginio, socialinio tyrimo metodus; 

13.9. leido ugdytiniams smurtauti, tyčiotis ar kitaip neleistinai elgtis ir nesiėmė priemonių  

netinkamam elgesiui sustabdyti; 

13.10. pats sukūrė nepakantumo atmosferą santykiuose su ugdytiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), bendruomenės nariais. 

14. Socialinis pedagogas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

__________________ 

 

 

 

 
 

 


