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TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO SKYRIAUS
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Telšių švietimo centro (toliau – Centro) skyriaus Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau –
PPT) socialinio pedagogo (toliau – PPT socialinis pedagogas) pareigybės aprašymas reglamentuoja
socialinio pedagogo, dirbančio Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyriuje
profesinę veiklą.
2. PPT socialinis pedagogas – asmuo, įvertinantis socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui
(vaikui) poreikius, teikiantis metodinę pagalbą mokytojams, socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams
(vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) Telšių rajono ugdymo įstaigose, kuriose nėra pagalbos
mokiniui specialisto (socialinio pedagogo), siekiant vaiko gerovės, pozityvios integracijos ir socializacijos
visuomenėje.
3. PPT socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą,
Centro nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
II. TIKSLAS
4. PPT socialinio pedagogo pareigybė reikalinga Centro nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5. Socialinis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio
darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
5.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje;
5.3 išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas,
vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus;
5.4. gebėti vertinti teikiamos mokiniui (vaikui) ugdymo įstaigoje socialinės pedagoginės pagalbos
kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti prevencines programas ir projektus;
5.5. žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius socialinės pedagoginės pagalbos teikimą;
5.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer,
MS Office programos paketu;
5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
IV. SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ
6. Socialinis pedagogas vykdo tokias funkcijas:
6.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui (vaikui) poreikius (kartu su kitais specialistais),
konsultuoja mokinį (vaiką), jo tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis socialinių pedagoginių problemų
sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
6.2. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų, kuriose nėra socialinio
pedagogo, mokytojams, klasės ir / ar grupių (ikimokyklinio ugdymo įstaigose) auklėtojams, mokiniams
(vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais;

6.3. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui (vaikui) būdus bei formas
bendradarbiaudamas su kitais specialistais, švietimo įstaigomis, kitais su mokiniu (vaiku) dirbančiais
asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais
partneriais;
6.4. inicijuoja ugdymo įstaigose tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų specialistų
bendradarbiavimo grupes, esant būtinybei dalyvauja šių grupių užsiėmimuose;
6.5. teikia metodinę pagalbą mokyklų socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams, mokytojams,
kitiems specialistams bei suinteresuotiems asmenims socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos
nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat
tobulina savo kompetencijas;
6.6. inicijuoja ir įgyvendina savivaldybės lygmeniu prevencines veiklas bei socialinio ugdymo
projektus, atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus,
6.7. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių (vaikų) socialinėms problemoms
spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklų bendruomenėmis, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
6.8. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
6.9. tvarko ir pildo su darbo sritimi susijusią dokumentaciją;
6.10. padeda organizuoti kompleksiškai teikiamą pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
6.11. dalyvauja mobilios švietimo pagalbos specialistų komandos veikloje, vykdo kitus Telšių švietimo
centro direktoriaus, PPT vedėjo pavedimus, susijusius su PPT socialinio pedagogo funkcijomis.
7. Socialinis pedagogas atsako:
7.1. už kokybišką šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
7.2. už korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių
saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą;
7.3. už darbo drausmės pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. PAREIGYBĖS TEISĖS
8.
Socialinis pedagogas turi teisę:
8.1. gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai
vykdyti;
8.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
8.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
8.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
8.5. atsisakyti vykdyti užduotis ar pavedimus, jei duotos užduotys ar pavedimai prieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams ar Vyriausybės nutarimams (apie tai darbuotojas turi raštu pranešti savo
tiesioginiam vadovui);
8.6. socialinis pedagogas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir
kituose teisės aktuose.
V. PAVALDUMAS
9. Socialinis pedagogas pavaldus Telšių švietimo centro direktoriui.
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

