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SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės lygis – A2. 

2. Pareigybės grupė – pagalbos mokiniui specialistų grupė. 

3. Pareigybės paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo 

saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei 

brandai. 

4. Socialinis pedagogas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

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

magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

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

kvalifikaciją; 

5.4. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne 

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

6. Socialinis pedagogas privalo vadovautis: 

6.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  

6.4. lopšelio-darželio  nuostatais; 

6.5. darbo tvarkos taisyklėmis; 

6.6. darbo sutartimi; 

6.7. šiuo pareigybės aprašymu; 

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

nurodymais, darbo grafikais, taisyklėmis ir kt.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

7.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), 

esant būtinybei gali lankytis ugdomosiose veiklose, kitose veiklose; 

7.2. konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio bendruomenę 

socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

7.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių 

įgūdžių problemas; 

7.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas 

bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo 



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

priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; 

7.5. šviečia lopšelio-darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo ir kitų 

neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina 

savo kompetencijas; 

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

lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, kitais specialistais, pedagogais, 

ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius; 

7.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus lopšelyje-darželyje, atsižvelgdamas į 

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

7.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 

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

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

atsižvelgdamas į savo darbo specifiką ir pritaikytus savo ugdymo įstaigai); 

7.11. planuoja ir derina su lopšelio-darželio direktoriumi metinės veiklos prioritetus ir pagal 

juos rengia savo veiklos planą. 

8. Socialinis pedagogas turi teisę: 

8.1. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje, būti lopšelyje-darželyje veikiančių darbo grupių 

nariu; 

8.2. gauti reikiamą informaciją, reikalingą kokybiškam socialinio pedagogo darbui, iš 

lopšelio-darželio bei kitų institucijų už lopšelio-darželio ribų; 

8.3. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

8.4. pagal galiojančiu įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant 

tinkamas formas ir laiką; 

9. Socialinis pedagogas dirba kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, kitais specialistais, 

tėvais (globėjais, rūpintojais), lopšelio-darželio bendruomene. 

10. Socialinis pedagogas skiria ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko darbui su 

vaikais, pedagoginių darbuotojų, konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria kitų specialistų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) konsultacijoms, profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos 

rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už lopšelio-

darželio ribų. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

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

11.1. įsikiša nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

11.2. primena ugdytiniui/pedagogui ar bendruomenės nariui, kuris tyčiojasi, smurtauja 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles;  

11.3. informuoja apie įvykusias ar įtariamas patyčias, smurtą; 

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 

SOCIALINIO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 
 

12. Socialinis pedagogas atsako už: 



12.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų 

įgyvendinimą savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, įstaigos nuostatų, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;  

12.2. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

13. Socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko interesų, orumo, individualizavimo, 

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

bendradarbiavimo, konfidencialumo principais. 

14. Socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, etikos normų 

laikymąsi, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų saugumą 

teikiant socialinę pedagoginę pagalbą, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą; 

15. Socialinis pedagogas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Socialinis pedagogas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš pareigų. 
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