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SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1.Socialinis pedagogas. 

2. Pareigybės   lygis  A.  

3.  Socialinis pedagogas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas 

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“(toliau-Įstaiga) direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SOCIALINIAM 

PEDAGOGUI  

 

            4.Socialinis pedagogas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            4.1. įgytas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus , ir socialinio 

pedagogo kvalifikacija; 

             4.2. įgytas socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, 

magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija; baigta socialinės pedagogikos studijų 

programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo kvalifikacija; 

             4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

             4.4. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių 

kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

            4.5. pageidaujamas bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar 

vokiečių) mokėjimas; 

           4.6. Socialinis pedagogas privalo išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, 

ugdymosi formas, metodus ir priemones ir jų taikymą praktikoje, socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimą. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

            5. Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: 

            5.1. renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui 

poreikius, daro išvadas: 

            5.1.2. pataria, padeda, konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), Įstaigos 

bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus Įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių 

problemas; 



            5.1.3. numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja ir įgyvendina 

prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Įstaigos Vaiko gerovės komisija ir 

savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius; 

             5.1.4.  nedelsdamas įsikiša įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą ir 

nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

            5.1.5. primena vaikui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, elgesio taisykles; 

            5.1.6. apie įtariamas ar įvykusias patyčias informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko 

tėvus(globėjus, rūpintojus) ir Įstaigos administraciją; 

            5.1.7. esant grėsmei vaiko sveikatai ir gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčias suteikti 

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

            5.1.8. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

            5.1.9. įvertina grėsmę vaikui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis: 

tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio pedagogus, Įstaigos direktorių ar institucijas 

(policiją); 

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

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus 

            5.1.11. raštu informuoja lopšelio-darželio administraciją apie patyčias kibernetinėje erdvėje 

ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

            5.1.12. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

             5.1.13. apie vaikų elgesio problemas ir vykdytas poveikio priemones atsiskaito kartą per 

savaitę – pasitarimų metu, už metų veiklą – mokslo metų pabaigoje pateikia veiklos ir savianalizės 

ataskaitas. 

             5.2. Ne mažiau kaip 50% darbo laiko skiriama darbui su vaikais Įstaigoje, auklėtojų 

konsultavimui; kitas darbo laikas skiriamas konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir 

organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už Įstaigos ribų. 

             5.3. Analizuoja ir vertina pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus:  

            5.3.1. tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją; 

            5.3.2. dalyvauja vykdant Įstaigos veiklos (įsi)vertinime, numato ugdymo turinio, kaitos, 

finansinės veiklos tobulinimo galimybes; 

            5.3.3. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

            5.3.4. dalyvauja bendrose Įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, Įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos rengime ir kt.; 

             5.3.5. laikosi Įstaigos darbo tvarkos taisyklių, laiku pildo dokumentaciją. 

             5.4. Nustatyta tvarka ir terminais tikrinasi sveikatą, išklauso higienos ir pirmos pagalbos 

kursus. 

             5.5. Negalėdamas atvykti į darbą, apie tai praneša direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir/arba 

direktoriui. 

 

 

IV SKYRIUS 

             TEISĖS 

 

6. Socialinis pedagogas turi teisę: 

6.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 

6.2. rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas; 

6.3. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

6.4. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš logopedų, grupių auklėtojų, 

psichologų, visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių priežiūrą Įstaigoje, administracijos; 

6.5. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir Įstaigos veiklos tobulinimo; 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


6.6. dalyvauti Įstaigos savivaldoje; 

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis; 

6.8. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas 

garantijas; 

6.9. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

 

 

V SKYRIUS 

                                                       ATSAKOMYBĖ 

 

7. Socialinis pedagogas atsako už: 

7.1. profesionalų komandos socialinėms problemoms spręsti telkimą; 

7.2. bendradarbiavimo ir demokratiškos aplinkos skatinimą; 

7.3. profesinės kompetencijos nuolatinį tobulinimą; 

7.4. tvarkingą darbo vietos palikimą, apsaugos signalizacijos įjungimą/išjungimą. 

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

atsakomybė, jeigu jis: 

8.1. aplaidžiai vykdė savo pareigas; 

8.2. pažeidė darbo drausmę; 

8.3. grubiai, nepagarbiai elgėsi su vaikais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), auklėtojomis; 

8.4. savo veiksmais ar neveikimu padarė žalą; 

8.5. naudojo neleistinus pedagoginio, socialinio darbo metodus; 

8.6. naudojo neteisėtus pedagoginio, socialinio tyrimo metodus; 

8.7. nesiėmė priemonių netinkamam elgesiui sustabdyti; 

9. Socialinis pedagogas už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo. 

___________________________ 
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