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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS  
PAREIGYBĖ 

 
1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau – Lopšelis-darželis) socialinis pedagogas yra 
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinės įstaigos socialinio pedagogo pareigybė 
priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.  
2. Pareigybės grupė – specialistai. 
3. Pareigybės lygis –A2, kodas 235901. 
4. Pareigybės paskirtis – atlikti socialinį pedagoginį vaiko ir jo aplinkos įvertinimą (surinkti 
informaciją, analizuoti, pateikti išvadas). Nustatyti vaiko galimybes lavintis ir augti savarankiškais 
piliečiais. Konsultuoti mokytojus, vaikų tėvus, specialistus socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimo, organizavimo klausimais. 
5. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo įstatymu, jį įgyvendinančiais 
teisės aktais ir Socialinės pedagoginės pagalbos teikimui vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu. 
6. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktoriui. 
 

II SKYRIUS  
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
7. Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo:  
7.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; 
7.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  
7.3. mokėti organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, gebėti dirbti 
komandoje;  
7.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti; 
7.5. 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 
 
8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  
8.1. atlieka socialinį pedagoginį vaiko ir jo aplinkos įvertinimą; 
8.2. rengia vertinimo dokumentus, teikia išvadas, rekomendacijas, sprendžiant vaikų socialines 
problemas; 
8.3. konsultuoja socialinio pobūdžio (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo, užtikrinimo, 
bendravimo, socialinės adaptacijos ir kt.) problemų turinčius vaikus; 
8.4. atlieka socialinių įgūdžių formavimo darbą su vaiku ar jų grupėmis; 
8.5. padeda tėvams (globėjams) suprasti ir priimti socialinius ir psichologinius vaiko poreikius, 
geriau suprasti savo teises ir pareigas, informuoja apie esamą socialinę pagalbą; 
8.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, skleidžia ir diegia socialinės pedagogikos naujoves; 
8.7. inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda 
užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje; 

8.8. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių 
įgūdžių problemas; 



8.9. atlieka sociologinius tyrimus, atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį 
ir metinį veiklos planus), kaupia ir apibendrina jų rezultatus, rengia išvadas; 
8.10. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko 
gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius; 
8.11. šviečia lopšelio-darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų 
socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais; 
8.12. informuoja lopšelio-darželio administraciją, mokytojus, kitus specialistus apie probleminę 
situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo, reaguoja į pastebėtą smurtą ar patyčias pagal lopšelio- 
darželio nustatytą tvarką; 
8.13. ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko skiria darbui su vaikais, pedagogų 
konsultavimui; 
8.14. veda paskaitas bei metodinius renginius savo srities klausimais pedagogų pageidavimu; 
8.15. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus), 
vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinio pedagogo 
funkcijomis; 
8.16. planuoja ir derina su įstaigos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo 
veiklos programą mokslo metams; 
8.17. kelia kvalifikaciją. 
 

IV SKYRIUS 
SOCIALINIO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 

 
9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
9.1. už atliekamų funkcijų kokybę, vykdomų socialinių pedagoginių tyrimų aiškumą; 
9.2. už turimos informacijos konfidencialumą, korektišką ir kokybišką tyrimo metodikų ir gautų 
dokumentų panaudojimą; 
9.3. už kokybišką dokumentacijos valdymą, registravimą, rengiamų dokumentų tvarkymą ir jų 
pateikimą laiku Vaiko gerovės komisijai; 
9.4. už savo profesinės kompetencijos ribų išlaikymą; 
9.5. už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, kokybišką ir savalaikį atlikimą bei 
etikos normų laikymąsi, įstatymų ir kitų norminių dokumentų tinkamą vykdymą. 
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