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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS SOCIALINIO PEDAGOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos socialinio pedagogo (toliau – socialinis pedagogas) 

pareigybė priskiriama specialistų grupei. Socialinis pedagogas yra 3 grupės pareigybė.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

3. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1.  turėti aukštąjį  universitetinį išsilavinimą, socialinio pedagogo kvalifikaciją ir socialinės 

pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

3.2.  turėti ne mažesnį, kaip 3 metų pedagoginio darbo ir  profesinės veiklos patirtį dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais (vaikais); 

3.3. žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos 

įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius 

specialųjį ugdymą ir jo sistemą bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimą; 

3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

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. 1688 

„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus; 

3.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų 

Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių). 

 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

  

4. Tarnybos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:   

4.1. atlieka asmens socialinį pedagoginį įvertinimą ir derinant pedagoginio, psichologinio, 

logopedinio ir medicininio vertinimo išvadas, nustato specialiuosius ugdymosi poreikius; 

4.2. rengia rekomendacijas ir konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių asmenis, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), mokytojus, vaiko gerovės komisijos narius, specialistus, kitus švietimo 

pagalbos teikėjus specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo klausimais; 
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4.3. konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę 

socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais; 

4.4. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; 

4.5. formuoja visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

(vaikų) ugdymą; 

4.6. šviečia visuomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių asmenų ugdymo ir pagalbos teikimo galimybių;  

4.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus Tarnyboje, atsižvelgdamas į rajono 

bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus); 

4.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

(vaikų) problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – 

su kitomis institucijomis; 

4.9. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą; 

4.10. nuolat kelia savo kvalifikaciją ir tobulina kompetencijas, dalyvauja rajono metodinio būrelio 

veikloje; 

4.11. teisės aktų nustatyta tvarka pildo darbo dokumentus; 

4.12.atlieka kitas funkcijas numatytas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose susijusias 

su socialine pedagogine veikla; 

4.13. teikia Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriui ataskaitą apie įvykdytas veiklas, 

teikia siūlymus dėl Tarnybos veiklos tobulinimo.  

______________________________ 


