
SPECIALŪS REIKALAVIMAI SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

1. Darbuotojas, einantis socialinio pedagogo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1. įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; 

1.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį; 

1.3. gebėti teikti mokiniui ir švietimo įstaigos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, 

panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus, padėti 

koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Panevėžio miesto švietimo įstaigose; 

1.4. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Tarptautiniais vaikų teises ir interesus 

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panevėžio pedagoginės-psichologinės 

tarnybos vidaus dokumentais, etikos principais. 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Socialinio pedagogo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. dirba su asmeniu (individualus darbas) bei jų grupėmis – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko 

atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigose dirbančiais specialistais siekiant padėti 

išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi aplinkoje; 

2.2. dalyvauja vaikų (mokinių) kompleksiniame specialiųjų ugdymosi poreikių vertinime su PPT 

specialistų komanda: vertina vaiko socialines problemas ir poreikius, susijusius su įvairiais 

jiems kylančiais sunkumais, siūlo efektyvius darbo metodus; 

2.3. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi 

sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir 

pedagoginę pagalbą; 

2.4. suderinęs su įstaigos vadovu, bendradarbiauja ir palaiko ryšį su įvairiomis valstybinėmis 

įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, 

psichologinę, medicininę, teisinę pagalbą; 

2.5. suderinęs su įstaigos vadovu, tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį miesto švietimo 

įstaigose ir padeda koordinuoti pagalbos teikimą jose; gali atlikti švietimo įstaigose socialinius 

tyrimus. 

3. Kartu su PPT specialistais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų 

institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą - formuoja bendruomenės teigiamą požiūrį į 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu 

su bendraamžiais, vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais 

klausimais. 

4. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.  

5. Dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas.  

6. Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklų bendruomenėmis, o esant būtinybei – su kitomis 

institucijomis.  

7. Į PPT archyvo skaitmeninę laikmeną įtraukia specialiųjų poreikių mokinių duomenis. 

8. Atnaujina ir papildo Tarnybos tinklalapio informaciją. 



9. Tvarko ir pildo darbo dokumentus. 

10. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos socialinio pedagogo 

funkcijomis. 

 


