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SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Socialinis pedagogas (235901). 
2. Pareigybės lygis A . 
3. Socialinis pedagogas yra tiesiogiai pavaldus pavaduotojui ugdymui. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI 

 
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
4.1. turėti asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) su sveikatos tikrinimo išvada 

leidžiančia dirbti mokykloje; 
4.2. turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją; 
4.3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais;  
4.4. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbą mokiniui teikiančiu specialistu ir 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 5.1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais 
sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo); 
 5.2. dirba su mokiniais turinčiais priklausomybių, patiriančiais išnaudojimą ar smurtą;  
 5.3. vykdo prevencines programas; 

5.4. padeda mokinio 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 mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir 
pedagoginę pagalbą, talkina ją gaunant; 

5.6. bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, pagalbos mokiniui 
specialistais, mokyklos administracija, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, 
rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;  

5.7. palaiko ryšius su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; 

5.8. atstovauja progimnaziją teisėsaugos ir kitose institucijose; 
5.9. dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; 
5.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia veiklos ataskaitas; 
5.11. organizuoja mokinių pavėžėjimą į progimnaziją ir iš progimnazijos; 
5.12. vykdo nelankančių mokinių kontrolę, nelankymo prevenciją; 
5.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas; 
5.14. atlieka mokinių elgesio stebėseną veiklos ir pamokų metu; 
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5.15. šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo 
klausimais;  

5.16.  lanko mokinius jų namuose; 
5.17. atsako už turimos informacijos konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą; 
5.18. vykdo kitas progimnazijos direktoriaus paskirtas funkcijas ir užduotis, 

nenumatytas šiame pareigybės aprašyme bei kitų specialistų nurodymus susijusius su   socialinės 
pagalbos teikimu mokiniams. 

 
 
 
SUSIPAŽINAU: _________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 
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