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SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 6 

  

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1. Šiaulių universiteto gimnazijos socialinio pedagogo (toliau – socialinis pedagogas) 

pareigybė yra priskiriama specialistų  grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, 

mokinius  ir jų šeimas, padėti jiems orientuotis nekasdienėse situacijose, padėti  įgyvendinti vaiko ir 

mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir 

mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

4. Pareigybės pavaldumas – socialinis pedagogas tiesiogiai pavaldus neformaliojo 

ugdymo skyriaus vedėjui. 

5. Socialinį pedagogą priima į darbą, skiria, atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį 

atlyginimą gimnazijos direktorius. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

6.2. turėti socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją;  

6.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

6.4. mokėti organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti 

komandoje;  

6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 

 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  
 

 

7. Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:   

7.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais 

specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; 



2 

 

7.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos 

bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais; 

7.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje su mokytojais, klasių vadovais, 

tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis; 

7.4. pastebėjus ar įtarus mokinį, esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių; 

7.5. vykdo smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarką, parengtą 

vadovaujantis smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl 

smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 

7.6. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas 

bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir 

sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; 

7.7. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su 

mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių 

gyvenimo įgūdžius; 

7.8. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į 

mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus); 

7.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms 

spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 

7.10. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą; 

7.11. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą, ir kitus reikiamus 

dokumentus); 

7.12. planuoja ir derina metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos 

programą mokslo metams.  
 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

 

8. Socialinis pedagogas atsako už: 

8.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą; 

8.2. korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą; 

8.3. profesionalų komandos socialinėms problemoms spręsti telkimą; 

8.4. bendradarbiavimo ir demokratiškos aplinkos skatinimą; 

8.5. profesinės kompetencijos nuolatinį tobulinimą; 

8.6. socialinis pedagogas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

______________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

 

________________________________ 

(socialinio pedagogo vardas, pavardė, parašas) 

Data 
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