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I. PAREIGYBE

l.
pedagogas.

Pareigq

pavadinimas Siautiq Stasio Sakauskio gimnazijos

socialinis

, 2.

Pareigybes grupe - specialistas.
Pareigybes lygis - nenustatomas.
Socialinio pedagogo veiklos paskirtis - ugdytl mokiniq socialinius igddZius,
sprgsti mokiniams iSkilusias socialines pedagogines problemas.
Socialinio pedagogo veikla grindZiama mokinio interesq, orumo,
individualizavimo,visapusiSkumo, prieinamumo, mokinio dalyvavimo priimant su juo susijusius
sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.
Socialinio pedagogo pareigybes apra5as (toliau-Apraias) reglamentuoja
socialinio pedagogo, dirbandio Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijoje (toliau-Gimnazija) pagal
darbo sutarti, specialiuosius reikalavimus, funkcij as ir atsakomybg.
Gimnazijos socialinis pedagogas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
kitais
mokslo ministro isakymais
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo
interesus reglamentuojandiais dokumentais,
norminiais aktais, tarptautiniais vaikq teises
taisyklemis
bei Siuo Apra5u.
gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos
Socialinis pedagogas yra tiesiogiai pavaldus gimnazijos neformaliojo Svietimo
,
pagalbos
ir
skyriaus vedejui.
Socialini pedagog4 priima i darba ir i5 jo atleidi;ia, skiria darbo uZmokest!
gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
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II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

9. AukStasis universitetinis

i5silavinimas

ir

socialinio pedagogo profesine

kvalifikacija.

10. Gebejimas teikti socialing pedagoging pagalb1 ivairiq socialiniq problemq
turintiems mokiniams.
11. Gebejimas inicijuoti ir organizuoti socialiniq projekq ir programq igyvendinim4
gimnazijoje.
12. Gebejimas bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniq problemq turindiais
mokiniais, jq tevais (globejais, rflpintojais), mokytojais, kitais Svietimo pagalbos specialistais,
institucijomis, teikiandiomis socialing, psichologing ir teising pagalb4.
I 3. Savaranki5kas veiklos planavimas, organizavimas, problemq sprendimas.
14. Geras lietuviq kalbos mokejimas.
I 5. Kompiuterinis ra5tingumas, raitvedybos igfldZiai.
16. Bent vienos iS tnjrl Europos S4jungos darbo kalbq (angh+, prancflzq, vokiediq)
mokejimas.
17. Saugos ir sveikatos reikalavimq i5manymas.
I 8. Pareigingumas, s4Ziningumas, empatiSkumas.
I 9. Profesines etikos reikalavimq laikymasis.

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUoToJo

FT]NKCIJOS

20. Vertinti socialines pedagogines pagalbos mokiniui poreikius, esant butinybei,
lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose.
21. Konsultuoti mokinius, jq tevus (globejus, rtipintojus), gimnazijos bendruomeng
socialiniq pedagoginiq problemq sprendimo
socialines pedagogines pagalbos teikimo
klausimais.
22. Dalyvauti sprendZiant krizinius atvejus gimnazijoj e.
23. Numat5rti socialines pedagogines pagalbos teikimo mokiniui bUdus bei formas,
bendradarbiaujant su mokytojais, klasiq vadovais, tevais (globejais, r[pintojais), kitais
specialistais bei Svietimo pagalbos istaigomis.
24. Sviesti gimnazijos bendruomeng socialines pedagogines pagalbos teikimo,
gimnazijos nelankymo
kitq neigiamq socialiniq rei5kiniq prevencijos, pozityviosios
socializacij o s klausimais.
25. Inicijuoti ir igyvendinti prevencines veiklas ir programas, bendradarbiaujant su
gimnazijos Vaiko geroves komisij4 gimnazijos bendruomenes nariais, ugdant mokiniq socialinius
igudZius.
26. Atlikti aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsiZvelgiant i
gimnazijos bendruomenes poreikius.
27. Rinkti, kaupti ir analizuoti informacijq reikaling4 mokiniq problemoms sprgsti,
bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene, esant bttinybei - su kitomis institucijomis.
28. Rinkti ir skleisti informacij4 apie socialing pedagoging pagalb4.
29. Iqformuoti gimnazijos direktoriq apie problemines situacijas.
30. Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus (veiklos registr4 ir kt.), rengti kasmetines
ataskaitas, suvestines apie socialiniq problemq pobiidi ir paplitimq gimnazijoje, socialines
pedagogines pagalbos teikim4.
31. UZvesti byl4 kiekvienam probleminiam mokiniui (kuriam teikiama socialine
pedagogine pagalba), saugoti byloje informacij4 apie mokinio socialing situacij4 bei teikiamos
pagalbos proces4.
32. Skirti ne maZiau kaip 50 procentq savo darbo laiko darbui su mokiniais,
pedagoginiq darbuotojq, klasiq vadovq konsultavimui. Kit4 darbo laik4 skirti kitq specialisq, tevq
(globejr; rupintojq) konsultacijoms, profesiniam tobulejimui, socialinei partnerystei, informacijos
rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui.
33. Planuoti ir derinti su neformaliojo Svietimo ir pagalbos skyriaus vedeju metines
veiklos prioritetus ir, atsi?velgiant i juos, rengti savo veiklos plan4 mokslo metams.
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IV. SIAS PAREIGAS EINANiIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE
34. Socialinis pedagogas atsako uZ:
34.1. kokybiSka savo funkcijq vykdym4, korekti5k4 gautq duomenq panaudojim4 ir
informacijos konfidencialum4, mokiniq saugum4, teikiant socialing pedagoging pagalb1;
34.2. Lietuvos Respublikos istatymq, kitrl teises aktq, susijusiq su Svietimo veikla,
socialine pedagogine pagalba, vykdym4;
34.3. gimnazijos direktoriaus isakymq ir pavedimq vykdymq;
34.4. darbo drausmg;
34.5. darbo saugos, prieSgaisrines saugos ir higienos reikalavimq laikym4si;
35. Socialinis pedagogas uZ drausmes paZeidimus, savo pareigq netinkam4 vykdyme
atsako gimnazijos darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

