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SOCIALINIO PEDAGOGO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    5.1. socialinis pedagogas turi turėti aukštąjį socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo arba  
socialiniam pedagogui ar socialiniam darbuotojui prilygintą išsilavinimą; 
    5.2. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
    5.3. žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus;
    5.4. žinoti asmenybės vystimosi psichologijos pagrindus;
    5.5. žinoti socialinės psichologijos pagrindus bei pedagoginio darbo principus;
    5.6. žinoti socialinių problemų kilmę ir priežastis;
    5.7. sugebėti integruoti ir naudotis etikos bei socialinių mokslų žiniomis;
    5.8. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti 
galutinį rezultatą;
     5.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti 
informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose  situacijose;  
    5.10. mokėti pirmosios pagalbos suteikimo būdus;
    5.11. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis „MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet 
Explorer; 
    5.12. turėti asmenines savybes: atsakingumą, sąžiningumą, altruizmą, pareigingumą, empatiškumą, 
humaniškumą, gebėjimą išvengti konfliktų, dvasinę tvirtybę;
    5.13. mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 
aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, projektų ruošimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 6.1. organizuoja Padalinį lankančių vaikų užimtumą, skatina vaikų motyvaciją mokymuisi; 
 6.2. suderinęs su vyriausiuoju socialiniu darbuotoju užtikrina Padalinio klientų priėmimą ir 

išleidimą;
 6.3. ugdo Padalinio klientų socialinius, darbinius ir higienos įgūdžius;
6.4. savo kompetencijos ribose, konsultuoja, informuoja vaikų tėvus socialinės paramos ir vaikų 

teisių apsaugos klausimais; 
6.5.rengia Padalinio klientams įvairias šventes, diskusijas, viktorinas ir k.t ;



6.6. sudaro veiklos su vaiku planus ir juos įgyvendina;
    6.7. bendrauja su Padalinį lankančių vaikų šeimomis, sprendžia iškilusias problemas; 
    6.8. vykdo metiniam veiklos plane numatytas užduotis;
    6.9.  bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, siekiant efektyvesnės pagalbos klientams;
    6.10. tvarko reikiamą, su darbo santykiais susijusią, dokumentaciją;
    6.11. gerbia ir gina savo įstaigos interesus;
    6.12.  rengia ir dalyvauja įgyvendinant socialinių paslaugų plėtrą ir socialinių paslaugų kokybės 
gerinimo projektus;
    6.13. nekonfliktuoja, palaiko emocinį klimatą darbo vietoje;
    6.14. argumentuotai pateikia savo nuomonę ir ją apgina;
    6.15. vadovaujasi komandinio darbo principais;
    6.16. operatyviai priima sprendimus;
    6.17. vykdo savalaikį atsakymų į paklausimus ir prašymus ruošimą;
    6.18. laikosi tarnybinės etikos, yra taktiškas su kolegomis ir Padalinio klientais;
    6.19. laikosi konfidencialumo;
    6.20. kelia savo kvalifikaciją;
    6.21. ligos, kasmetinių atostogų, kamandiruočių metu, atlieka vyriausiojo socialinio darbuotojo 
funkcijas;
    6.22. nekonfliktuoja, palaiko tinkamą emocinį klimatą darbo vietoje;
    6.23. išklauso saugos ir sveikatos darbe kursus;
    6.24. savo kompetencijos ribose, laiku ir kokybiškai vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus.
 


