
 

 

TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJA 
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Socialinio pedagogo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

1.1. įgytas aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija; 

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

magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija; 

1.3. baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo 

kvalifikacija; 

1.4. įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, išklausyta ir atsiskaityta už ne 

mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje; 

1.5. priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki 

šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl 

Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“; 

1.6. ne mažiau kaip 50% darbo laiko skiriama darbui su mokiniais, mokytojų, klasės vadovų tėvų 

(globėjų) konsultavimui; kitas darbo laikas skiriamas konsultacijoms su kitais specialistais, 

profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir 

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

2. Socialinis pedagogas privalo vadovautis: 

2.1. Tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimą; 

2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

2.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. 

3. Socialinis pedagogas privalo vadovautis: 

3.1. Tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimą; 

3.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

3.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais; 

3.5. gimnazijos nuostatais; 

3.6. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

3.7. gimnazijos darbuotojų etikos kodeksu; 

3.8. darbo sutartimi; 

3.9. šiuo pareigybės aprašymu; 

3.10. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.); 

3.11. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950. 

4. Socialinis pedagogas privalo dirbti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus ir atsakyti už 

pasekmes.  

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Gimnazijos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: 

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

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

5.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę 

socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

5.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; 



 

 

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

bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, 

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

sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; 

5.5. šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos 

nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, 

nuolat tobulina savo kompetencijas; 

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

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

gyvenimo įgūdžius; 

5.7. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos gimnazijoje  puoselėjimą,  reagavimą į 

smurtą ir patyčias pagal gimnazijos nustatytą tvarką; 

5.8. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos 

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

5.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 

5.10. rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę – pedagoginę pagalbą; 

5.11. dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, 

komisijų veikloje; 

5.12. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus); 

5.13. planuoja ir derina su gimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo 

veiklos programą mokslo metams; 

5.14. atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

5.15. prižiūri mokinių pavėžėjimą, tvarko pavėžėjimo dokumentus; 

5.16. tvarko mokinių maitinimo dokumentus; 

5.17. stebi, analizuoja ir rengia lankomumo ataskaitas; 

5.18. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 

5.19. socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, 

visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, 

bendradarbiavimo, konfidencialumo principais. 

 


