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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 24
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Socialinis pedagogas yra lopšelio-darželio „Ežerėlis“ darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutartį ir gaunantis atlyginimą iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Jį į darbą priima ir atleidžia
įstaigos vadovas.
II. TIKSLAS
2. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams. Socialinio
pedagogo tikslas vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos
visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.
III. SOCIALINIO PEDAGOGO TEISĖS

3. Socialinis pedagogas turi teisę:
3.1.atstovauti vaiko teisėms ugdymo įstaigoje ir už jos ribų;
3.2. lankytis grupių veiklos užsiėmimuose;
3.3. laisvai rinktis specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo formas ir metodus,
atsižvelgdamas į elgesio sutrikimų priežastis ir struktūrą;
3.4. konsultuotis ir prireikus siųsti ugdytinį pas kitų sričių specialistus;
3.5. tobulinti kvalifikaciją šalyje ir užsienyje;
3.6. teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, dalyvauti savivaldos institucijų
Veikloje;
3.7. turėti saugias, sanitarines higienines normas atitinkančias bei tinkamas socialinio
darbo organizavimui darbo sąlygas;
3.8. gauti socialinio pedagogo veiklai reikalingą informaciją iš įstaigos vadovo, vaiko
teisių apsaugos tarnybos, teisėsaugos ir kitų institucijų;
3.9. būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų, politinių partijų nariu, nedarbo
metu dalyvauti jų veikloje;
3.10. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Darbo kodekse ir lopšelio – darželio
,,Ežerėlis“ Darbo tvarkos taisyklėse bei Kolektyvinėje sutartyje numatytomis teisėmis ir
pareigomis.
IV. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
SOCIALINIAM PEDAGOGUI
4. Lopšelio-darželio socialinis pedagogas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją;
4.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, tarptautinius ir Lietuvos Respublikos vaikų
teises ir interesus reglamentuojančius dokumentus;
4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2
V. SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

5. Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:
5.1. tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo
ugdytiniui kokybę;
5.2. dirba su vaikais, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir
saviaktualizacijos, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
5.3. rengia veiklos planą ir atsako už jo įgyvendinimą;
5.4. padeda ugdytinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir
psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų,
poreikius, tėvų teises ir pareigas;
5.5. informuoja ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir
pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gaunant;
5.6. bendradarbiauja su auklėtojais, kitais specialistais, lopšelio-darželio administracija,
sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvesnių pagalbos būdų rūpinasi
vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
5.7. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais
sunkumais;
5.8. informuoja lopšelio-darželio direktorių, auklėtojus, kitus pagalbos specialistus apie
susidariusią ugdytinio probleminę situaciją, teikia siūlymus susidariusiai problemai spręsti;
5.9. inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
5.10. atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose institucijose;
5.11. tvarko ir pildo savo profesinės veiklos dokumentus;
5.12. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose
veiklose;
5.13. bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais
(globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas;
5.14. atsiskaito lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijai už savo veiklą;
5.15. informuoja įstaigos vadovą apie įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
5.16. vykdo švietėjišką veiklą su tėvais (globėjais, rūpintojais), įstaigos personalu;
5.17. vykdydama savo funkcijas, nepažeidžia konfidencialumo;
5.18. vykdo Darbo saugos ir sveikatos, Gaisrinės saugos instrukcijas, įstaigos darbo
tvarkos taisykles, darbuotojų etikos taisyklių reikalavimus, poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems ugdytiniams rekomendacijas bei vadovaujasi asmens duomenų teisinės apsaugos ir
visuomenės informavimo įstatymuose pateikiamomis nuostatomis dėl vaiko teisių užtikrinimo;
5.19. be šiame aprašyme išvardytų pareiginių funkcijų, socialinis pedagogas vykdo ir kitus
direktoriaus ir/ar jo įgalioto asmens nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su lopšeliodarželio „Ežerėlis“ veikla.
VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

6. Socialinis pedagogas atsako už:
6.1. tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą darbo kodekso ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka;
6.2. vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;
6.3. konfidencialų gautų duomenų naudojimą ir tvarkymą;
6.4. įstaigos darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos
reikalavimų vykdymą;

3
6.5. socialinis pedagogas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir
atskaitingas direktoriui.
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