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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS                                                                    

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

1. Socialinio pedagogo pareigybė – socialinis pedagogas.  

2. Pareigybės paskirtis – užtikrina socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams.  

3. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas atskaitingas direktoriui pagal pareigybės aprašymą. 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Socialinis pedagogas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

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

magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

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

kvalifikaciją. 

  III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

5. 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), mokyklos bendruomenę 

socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

5.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, 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 mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos 

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 

mokyklos Vaiko gerovės komisija ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius; 

5.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į 

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

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

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

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



5.10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (registracijos žurnalą ir kitus reikiamus 

dokumentus); 

5.11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia 

savo veiklos planą mokslo metams. 

IV SKYRIUS  

TEISĖS 

6. Socialinis pedagogas turi šias teises: 

6.1. būti švietimo įstaigos tarybos nariu, dalyvauti mokytojų ir administracijos 

pasitarimuose; 

6.2. susipažinti su švietimo, globos ar kitos socialinės įstaigos dokumentacija, skirta 

atskiriems ugdytiniams ir klasių (grupių) bendruomenėms; 

6.3. lankytis pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje; 

6.4. teikti siūlymų švietimo ar globos įstaigos administracijai, pedagogams, klasių 

auklėtojams, tėvams, teisėtiems vaiko atstovams; 

6.5. prireikus kreiptis į atitinkamus specialistus švietimo ar globos įstaigoje ir už jos ribų; 

6.6. gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdžios, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos ir 

kitų įstaigų; 

6.7. atstovauti vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų; 

6.8. gauti mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų; 

6.9. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant 

tinkamas formas ir laiką. 

V SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ  

7. Socialinis pedagogas atsako už: 

7.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir 

informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą. 
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