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SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO INDIVIDUALIAI, GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Socialinio pedagogo pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A arba B. 

3. Pareigybės paskirtis - padėti ugdytiniams adaptuotis įstaigoje, bendruomenėje, visuomenėje, gauti  

visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoti socialinį saugumą, palaikyti ryšius su 

šeima, artimaisiais, spręsti ugdymo, saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, užimtumo, elgesio problemas, padėti augti savarankiškais visuomenės nariais. 

4. Pareigybės pavaldumas - direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir turi būti įgijęs Socialinio pedagogo kvalifikaciją. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Įvertina vaikų problemas ir poreikius; 

6.2. Dirba su vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas susijusias su įvairiais vaikams 

kylančiais sunkumais-pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, 

saviraiška ir saviaktualizacija, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis 

orientavimas ir kt.; 

6.3. Dirba su vaikais prevencinį ir intervencinį darbą (kvaišalų vartojimo, nusikalstamumo, 

smurto, išnaudojimo ir kt.); 

6.4. Planuoja ir vykdo ugdymo procesą - socialiniai, darbiniai, higieniniai, sveikos gyvensenos, 

savarankiškumo įgūdžiai, dorovinės nuostatos, vertybių sistema, tautiškumas, patriotizmas ir kt., 

puoselėja vaikų dvasines ir fizines galias; 

6.5. Ieško ugdymo, socialinio darbo turinį atitinkančių įvairių pedagoginės veiklos/socialinio 

darbo  formų ir metodų, atsako už jų naudojimą; 

6.6. Rengia individualų ugdymo ir socialinio darbo su vaiku planą; 

6.7. Pildo vaikų bylas ir kitą reikalingą dokumentaciją (žurnalus, kišenpinigių, maistpinigių 

mokėjimo formas ir kt.); 

6.8. Visus vaikų dokumentus deda į jų bylas, tinkamai veda ir saugo savo žinioje esančius 

dokumentus; 

6.9. Parengia reikalingą informaciją (charakteristikas, pranešimus) apie ugdytinį kitoms 

institucijoms; 



6.11. Informuoja mokyklas apie vaikų mokyklos nelankymo priežastis, pateikia mokykloms 

pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus; 

6.12. Lankosi mokyklų, darželių tėvų susirinkimuose, nuolat bendrauja su klasių vadovais, 

dalykų mokytojais, darželių auklėtojais; 

6.13. Organizuoja pamokų ruošą mokyklinio amžiaus auklėtiniams ir padeda jiems ruošos metu; 

6.14. Dienos veiklą organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintus auklėtinių darbo ir poilsio 

laiko tvarkaraščius; 

6.15. Moko vaikus atlikti savitvarką, palaikyti švarą ir tvarką darbo bei poilsio kambariuose, 

aplinkoje; 

6.16. Rūpinasi ugdytinių išvaizda, švara, tvarka, apranga, plaukų priežiūra, gyvenimo sąlygomis; 

6.17. Aprūpina drabužiais, avalyne, buities ir mokymosi priemonėmis; 

6.18. Organizuoja  maitinimą ir dalyvauja maitinimo procese; 

6.19. Perka su ugdytiniais maisto produktus ir gaminasi patiekalus pagal nustatytą tvarką; 

6.20. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, operatyviai informuoja slaugytojas, administraciją apie jų 

sveikatos pakitimus; 

6.21. Slaugo lengva forma susirgusius vaikus pagal medikų rekomendacijas; 

6.22. Atsitikus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoja slaugytoją, administraciją, teikia 

pirmąją pagalbą, o reikalui esant kviečia greitąją pagalbą; 

6.23. Lanko vaikus ligoninėse bent 1 kartą per savaitę; 

6.24. Ikimokyklinio amžiaus vaikus rytais nuveda į darželį, vakarais parsiveda. Esant reikalui 

lydi į mokyklą mokyklinio amžiaus vaikus; 

6.25. Domisi besigydančių sanatorijose, reabilitacijos centruose padėtimi, problemomis 1 kartą 

per mėnesį; 

6.26. Organizuoja laisvalaikį, atsižvelgiant į jų poreikius ir polinkius, užtikrina visų vaikų 

užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą Centre ir  už jo ribų; 

6.27. Vaikus iš Centro išleidžia tik tiksliai žinodamas jų išėjimo tikslą, vietą, grįžimo laiką. 

Vykdo išėjimų kontrolę. Auklėtiniams išeiti pas laikinus globėjus leidžia tik nustatyta tvarka; 

6.28. Ieško galimybių vaikams laikinai ir nuolat gyventi šeimose; 

6.29. Kuria ir palaiko jaukią, estetišką ir saugią šeimynos aplinką; 

6.30. Atsako už patikėtą turtą, moko  tausoti namų turtą; 

6.31. Atstovauja vaikų teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose; 

6.32. Sistemingai teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui apie ugdymo 

ir socialinio darbo organizavimą, problemines situacijas, reikiamos pagalbos svarbą; 

6.33. Bendradarbiauja su įstaigos specialistais, kitų sričių specialistais, mokyklomis, sveikatos 

priežiūros, teisėsaugos ir kt. institucijomis, auklėtinio šeima (esant galimybėms) sprendžiant jų 

problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 

6.34. Domisi ugdymo ir socialinio darbo su vaikais pasiekimais, taiko pažangią darbo patirtį; 

6.35. Vertina savo veiklos, pagalbos auklėtiniams efektyvumą, siūlo ugdymo ir socialinio darbo 

gerinimo priemones; 

6.36. Dalyvauja įstaigos ir miesto auklėtojų/socialinių darbuotojų metodinių ratelių veikloje, 

organizuojamuose renginiuose; 

6.37. Kelia kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi; 

6.38. Savo veiklą planuoja ketvirčiui, dienai; 

6.39. Rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, bendruomenės 

susirinkimams; 

6.40. Neplatina informacijos, gautos apie auklėtinį  ir šeimą, laiko paslaptyje; 

6.41. Priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų; 

6.42. Produktyviai atidirba savo darbo laiką, neužsiima pašaliniais darbais, nepalieka vaikų be 

priežiūros; 



6.43. Laikosi vidaus tvarkos ir kitų nustatytų taisyklių, nepažeidinėja darbo režimo, nepatiki savo 

darbo kitiems asmenims; 

6.44. Laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Supažindina auklėtinius su 

saugaus  elgesio instrukcijomis įvairiose situacijose pagal parengtą medžiagą; 

6.45. Pagal grafiką tikrinasi sveikatą; 
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