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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 1. Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos (toliau – Progimnazija) socialinio pedagogo 

pareigybė.   

 2. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės grupė – 4 (specialistai, mokytojai). 

 3. Socialinis pedagogas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II S K Y R I U S  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Socialinis pedagogas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, būti įgijęs socialinės 

pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar 

socialinio pedagogo kvalifikaciją, būti baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje 

mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją, būti įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį 

laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų 

modulį aukštojoje mokykloje; 

4.2. socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo, kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo 

pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio 

pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių 

reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“. 

4.3. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 

1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-

2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 

kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra 

išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu; 

4.4. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos 

valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų 

sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms 

aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;  

4.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su socialinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, 

švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 



4.7. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 

mokiniui tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 

m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl  Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4.8. žinoti  darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;  

4.9. žinoti ir išmanyti: Progimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus; Progimnazijos 

nuostatus, Progimnazijos darbo tvarkos taisykles, asmens duomenų saugojimo politiką, 

Progimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą 

ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą,  vaikų teises ir interesus ir socialinio 

pedagogo darbą.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:  

5.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), 

esant būtinybei lankytis neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; 

5.2. konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), Progimnazijos bendruomenę 

socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

5.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus Progimnazijoje socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių 

paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;   

5.4. konsultuoja Progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, 

progimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios 

socializacijos klausimais; 

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

Progimnazijos savivaldos grupėmis, ugdyti  mokinių gyvenimo įgūdžius;      

5.6. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus Progimnazijoje; 

5.7. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaujant su Progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;  

5.8. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;      

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

rengti kasmetines ataskaitas, suvestines apie socialinę situaciją progimnazijoje;  

5.10. tvarko dokumentaciją, susijusią su mokinių nemokamu maitinimu; 

5.11. informuoja Progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pedagogus, kitus 

specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;           

5.12. ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko skiria darbui su mokiniais, pedagogų, klasių 

vadovų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria kitų specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultacijoms, profesiniam tobulėjimui, organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už 

Progimnazijos ribų. 

5.13. vykdo smurto ir patyčių prevenciją: 

5.13.1. nedelsiant nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

5.13.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Progimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 



5.13.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

5.14.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

5.16. įtarus ar pastebėjus patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

5.16.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsiant 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

5.16.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi  į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

5.16.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

5.16.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

5.17. tvarko dokumentaciją, susijusią su Progimnazijos mokinių pamokų lankymu, rengia 

ataskaitas ir suvestines. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 


