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KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖ
1. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnybos) socialinio
pedagogo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti,
funkcijas, atsakomybę.
2. Pareigybių grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui,
atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti socialinį pedagoginį mokinio (vaiko) ir jo aplinkos
įvertinimą (surinkti informaciją, analizuoti, pateikti išvadas). Nustatyti mokinio (vaiko) galimybes
lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus socialinės pedagoginės pagalbos teikimo,
organizavimo klausimais.
5. Pagalba teikiama vadovaujantis LR švietimo įstatymu, jį įgyvendinančiais teisės
aktais ir Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu.
6. Mokiniams (vaikams), kurie dėl ligos ar patologinės būklės yra žymiai riboto judumo
(esant atitinkamam asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultavimo komisijos sprendimui) ir dėl
to negali lankyti ugdymo įstaigos ar atvykti į Tarnybą, socialinis pedagoginis įvertinimas gali būti
atliekamas namuose.
7. Teikiama pagalba gali būti derinama su psichologine, specialiąja pedagogine ir
specialiąja pagalba.
8.
Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Klaipėdos pedagoginės psichologinės
tarnybos Specialiosios pedagoginės pagalbos skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
9. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
9.1. turi aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
9.2. turi socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;
9.3. turi ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį ugdymo įstaigoje su
vaikais;
9.4. žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius
specialųjį ugdymą, išmano Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą, žino ir išmano socialinės
pedagoginės pagalbos teikimą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
10.1. atlieka socialinį pedagoginį mokinio (vaiko) ir jo aplinkos įvertinimą;
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10.2. rengia vertinimo išvadas, teikia rekomendacijas, sprendžiant vaikų socialines
problemas;
10.3. konsultuoja socialinio pobūdžio (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo
užtikrinimo, bendravimo, socialinės adaptacijos ir kt.) problemų turinčius mokinius (vaikus);
10.4. atlieka socialinių įgūdžių formavimo darbą su vaiku (moksleiviu) ar jų grupėmis;
10.5. padeda tėvams (globėjams) suprasti ir priimti socialinius ir psichologinius vaiko
poreikius, geriau suprasti savo teises ir pareigas, informuoja apie esamą socialinę pagalbą;
10.6. atlieka sociologinius tyrimus ugdymo įstaigose, kaupia ir apibendrina jų rezultatus,
rengia išvadas;
10.7. teikia metodinę pagalbą mokytojams, ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams,
skleidžia ir diegia socialinės pedagogikos naujoves;
10.8. dalyvauja saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, užimtumo,
emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinių programų ruošime ir realizavime;
10.9. rengia paskaitas, teorinius-praktinius seminarus moksleiviams, jų tėvams, pedagogams
aktualiais socialiniais pedagoginiais klausimais.
10.10. palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
10.11. dalyvauja rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus, paskaitas
bei metodinius renginius savo darbo srities klausimais ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų
pageidavimu;
10.12 dalyvauja Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinėje veikloje;
10.13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus,
susijusius su Tarnybos socialinio pedagogo funkcijomis;
10.14. kelia kvalifikaciją. Atestuojasi „Socialinio pedagogo atestacijos nuostatų“ patvirtinta
tvarka.
IV SKYRIUS
SOCIALINIO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ
11. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
11.1. už atliekamų funkcijų kokybę, vykdomų socialinių pedagoginių tyrimų aiškumą;
11.2. už turimos informacijos konfidencialumą, korektišką ir kokybišką tyrimo metodikų ir
gautų duomenų panaudojimą;
11.3. už kokybišką dokumentacijos valdymą, registravimą, rengiamų Tarnybos dokumentų
tvarkymą, duomenų teisėtumą ir jų pateikimą laiku reikiamoms institucijoms ar asmenims ir kt.;
11.4. už dokumentacijos ar fakto apie įvertintus ar konsultuotus asmenis konfidencialumą ir
saugumą;
11.5. už savo profesinės kompetencijos ribų išlaikymą;
11.6. už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, kokybišką ir savalaikį
atlikimą bei etikos normų laikymąsi;
11.7. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos
Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus.
_________________

Su pareigybės aprašymu
susipažinau ir sutinku _______________________________________________________
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

