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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) socialinis pedagogas yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinės įstaigos socialinio pedagogo pareigybė
priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius
reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
3.2. turėti socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją;
3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.4. mokėti organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti
komandoje;
3.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.
nutarimu Nr. 1588, reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais),
esant būtinybei, stebi įvairiuose veiklose;
4.2. konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių
pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
4.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių
įgūdžių problemas;
4.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas
bendradarbiaudamas su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo
pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos
priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
4.5. šviečia lopšelio-darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo,
neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina
savo kompetencijas;
4.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su
lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ir lopšelio-darželio bendruomene, ugdant vaikų gyvenimo
įgūdžius;

4.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus lopšelyje-darželyje, atsižvelgdamas
į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
4.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms
spręsti, bendradarbiaudamas su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei, su kitomis
institucijomis;
4.9. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
4.10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (dienyną ir kitus reikiamus dokumentus);
4.11. saugo darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudoja darbdavio perduotas darbo
priemones, turtą pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai;
4.12. vykdo kitas teisėtas vienkartinio pobūdžio funkcijas ar užduotis, paskirtas Lopšeliodarželio direktoriaus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
5.1. kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atestuotis
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
5.3. stažuotis kitose institucijose teisės nustatyta tvarka;
5.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar
susivienijimus;
5.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
6. Socialinis pedagogas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui
ugdymui ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
7. Socialinis pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
7.1. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame aprašyme, atlikimą;
7.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei
civilinį kodeksus;
7.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir
patyčias pagal Lopšelio-darželio nustatytą tvarką.
___________________________

