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SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO INDIVIDUALIAI, GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinis pedagogas šeimoje turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 

straipsnyje ir Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo 

ir profesinio mokymo programas apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506, nustatytus reikalavimus. 

            2. Socialinį pedagogą skiria ir atleidžia Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – 

Centras) direktorius įstatymų nustatyta tvarka. 

            3. Socialinis pedagogas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

            4.Socialinio pedagogo veiklos tikslas - 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. 

            5. Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, 

konfidencialumo, vaiko apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, 

laikosi pedagoginės etikos normų. 

            6. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos 

nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais. 

           7. Socialinis pedagogas turi žinoti: 

            7.1. pagrindinius vaiko asmenybės raidos ypatumus, vaiko asmenybės pažinimo būdus. 

            7.2. vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus bei anomalaus vystymosi ypatumus. 

            7.3. ugdymo ir socialinių paslaugų, įvairios socialinės pagalbos teikimo vaikui sistemą. 

            7.4. vaikų su specialiaisiais poreikiais ir negalėmis ypatumus bei jų integracijos į visuomenę 

dėsningumus. 

7.5. individualaus elgesio ir elgesio grupėje formavimo mechanizmus. 

7.6. vaiko teisių apsaugos socialinius, teisinius ir organizacinius pagrindus. 

7.7. ugdymo ir socialinio darbo su vaiku plano, įvairių prevencinių ir intervencinių 

programų sudarymo ir įgyvendinimo principus. 

7.8. socialinio pedagogo veiklos ypatumus, reikalavimus jo asmenybei ir profesiniam 

tobulėjimui. 

8. Socialinis pedagogas turi gebėti: 

8.1. įvertinti vaikų poreikius, įvardyti priežastis, susidariusias ugdymo ir socialines 

problemas, jas spręsti. 

8.2. išsiaiškinti vaiko, jo aplinkos, specialistų komandos galimybes susidariusiai problemai 

spręsti. 



8.3. operatyviai ir veiksmingai dirbti su vaiku, bei organizuoti komandos darbą (jei to 

reikia). 

8.4. bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos 

darbuotojais ir kitomis institucijomis. 

8.5. tinkamai atstovauti vaiko interesus kitose institucijose. 

8.6. apibendrinti ir įvertinti teikiamų paslaugų veiksmingumą. 

8.7. vertinti savo veiklą.   
 

 

II. SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO INDIVIDUALIAI, GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE)  

PAREIGOS  

 

9. Įvertina vaikų problemas ir poreikius. 

  10. 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. 

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

smurto, išnaudojimo ir kt.). 

  12. 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. 

  13. Ieško ugdymo, socialinio darbo turinį atitinkančių įvairių pedagoginės 

veiklos/socialinio darbo  formų ir metodų, atsako už jų naudojimą. 

  14. Rengia individualų ugdymo ir socialinio darbo su vaiku planą. 

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

mokėjimo formas ir kt.). 

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

dokumentus. 

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

institucijoms. 

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

pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus. 

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

dalykų mokytojais, darželių auklėtojais. 

20. Organizuoja pamokų ruošą mokyklinio amžiaus auklėtiniams ir padeda jiems ruošos 

metu. 

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

laiko tvarkaraščius. 

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

aplinkoje. 

23. Rūpinasi ugdytinių išvaizda, švara, tvarka, apranga, plaukų priežiūra, gyvenimo 

sąlygomis. 

24. Aprūpina drabužiais, avalyne, buities ir mokymosi priemonėmis. 

25. Organizuoja  maitinimą ir dalyvauja maitinimo procese. 

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

27. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, operatyviai informuoja slaugytojas, administraciją 

apie jų sveikatos pakitimus. 

28. Slaugo lengva forma susirgusius vaikus pagal medikų rekomendacijas. 

29. Atsitikus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoja slaugytoją, administraciją, 

teikia pirmąją pagalbą, o reikalui esant kviečia greitąją pagalbą. 



30. Lanko vaikus ligoninėse bent 1 kartą per savaitę. 

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

reikalui lydi į mokyklą mokyklinio amžiaus vaikus. 

32. Domisi besigydančių sanatorijose, reabilitacijos centruose padėtimi, problemomis 1 

kartą per mėnesį. 

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

užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą Centre ir  už jo ribų.  

34. 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. 

35. Ieško galimybių vaikams laikinai ir nuolat gyventi šeimose. 

36. Kuria ir palaiko jaukią, estetišką ir saugią šeimynos aplinką. 

37. Atsako už patikėtą turtą, moko  tausoti namų turtą. 

38. Atstovauja vaikų teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose. 

39. Sistemingai teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui apie ugdymo 

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

40. 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. 

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

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

darbo gerinimo priemones. 

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

organizuojamuose renginiuose. 

44. Kelia kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi. 

45. Savo veiklą planuoja ketvirčiui, dienai. 

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

susirinkimams. 

47. Neplatina informacijos, gautos apie auklėtinį  ir šeimą, laiko paslaptyje. 

48. Priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų. 

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

priežiūros. 

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

savo darbo kitiems asmenims. 

51. Laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Supažindina auklėtinius 

su saugaus  elgesio instrukcijomis įvairiose situacijose pagal parengtą medžiagą. 

52. Pagal grafiką tikrinasi sveikatą. 

 

 

III. SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE) VERTYBINĖS 

NUOSTATOS 

 

53. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

            53.1. pagarbos. Kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos; 

            53.2. atvirumo. Kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą; 

            53.3. tolerancijos. Kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę 

nepriklausomybę; 

            53.4. unikalumo. Kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas; 

            53.5. empatijos. Kiekvienas auklėtinis, jų grupė, turi tikėti, kad bus suprastas; 

            53.6. auklėtinio kaip asmenybės vertinimas, 

            53.7. nesmerkimo ir neteisimo. Socialinis darbuotojas neturi būti teisėjas; 



            53.8. priėmimo. Kiekvienas auklėtinis turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį 

nori jį matyti auklėtojas/socialinis darbuotojas; 

            53.9. konfidencialumo. Auklėtinių bylos, jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik 

auklėtojams/socialiniams darbuotojams ir specialistams prieinamoje vietoje, o kitiems gali būti 

pateikiama tik gavus vadovų sutikimą. Būtina   laikytis paslapties apie auklėtinio ir jo šeimos 

problemas išlaikymo principų; 

              53.10. pasitikėjimo.  Socialinis darbuotojas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku. 

 

IV. SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO INDIVIDUALIAI, GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE)  

TEISĖS 

 

          54. Socialinis pedagogas turi teisę: 

          54.1. kreiptis pagalbos ir gauti darbui reikalingą informaciją, konsultaciją ir paramą iš 

administracijos, specialistų, įvairių institucijų. 

          54.2. teikti pasiūlymus įstaigos vadovams dėl ugdymo proceso ir socialinio darbo gerinimo, 

saugios ugdymo ir socialinės aplinkos kūrimo įstaigoje. 

    54.3. laisvai rinktis pedagoginės veiklos/socialinio darbo formas ir metodus, atitinkančius 

auklėtinių amžių, jų poreikius, materialinius išteklius. 

              54.4. vertinti ir apibendrinti teikiamų ugdymo ir socialinių paslaugų veiksmingumą. 

          54.5. kelti savo kvalifikaciją. 

          54.6. reikalauti tinkamų darbo sąlygų. 

          54.7. dalyvauti centro savivaldoje.  

 

V. SOCIALINIO PEDAGOGO (DIRBANČIO INDIVIDUALIAI, GRUPĖJE, ŠEIMYNOJE)  

ATSAKOMYBĖ 

 

55. Socialinis pedagogas atsako už: 

55.1. vaikų sveikatą, saugumą ir gyvybę. 

55.2. tinkamą vaikų poreikių ir problemų įvertinimą. 

55.3. individualaus darbo plano su vaiku parengimą. 

55.4. kokybišką ir veiksmingą paslaugų teikimą. 

55.5. teisingą ir savalaikį dokumentacijos pildymą. 

55.6. patikėtų materialinių vertybių tausojimą ir saugojimą. 

55.7. šių pareiginių nuostatų vykdymą. 

56. Socialiniai pedagogai už netinkamus veiksmus, profesines, etines klaidas, Centrui 

padarytą materialinę žalą dėl savo kaltės, už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, 

nepriklausomai veikla įvykdyta ( ar neįvykdyta )  tyčinė, ar dėl neatsargumo, taikoma LR įstatymų 

nustatyta drausminė, administracinė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo 

pažeidimo aplinkybių ir pasekmių. 
 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


