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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kupiskio r. Alizavos pagrindines mokyklos ( toriau mokykla) socialinio pedagogo
pareigybe yra priskiriama specialistq grupei.

2. Pareigybes lygis-.A2.

3. KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos socialinio pe<iagogo (toliau - Socialinis
pedagogas) pareigybes apraiymas reglamentuoja socialinio pedagogo, dirbandio lKupiskio r.
Alizavos pagrindine mokykla) (toriau - Mokykla), mokykroje pagal darbo sutart!, darbing veikl4.

4. Socialinis pedagogas padeda mokiniams geriau adaptuotis mokykloje, visuomeneje,
racionaliau iSnaudoti ugdymosi galimybes ir fomTuotis socialinius igiidZius bei vertybines
nuostatas.

5. Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikq teises ir interesus
reglamentuojandiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojandiais socialinio
pedagogo veikt4, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklemis bei siuo pareigybes
apraSymu.

6. Socialinis pedagogas dirbdamas vadovaujasi siomis verlybinemis nuostatomis:

6.1 . pagarbos - kiekvienas yra vertas pagarbos ir pasitikejimo;

6.2. arvirumo kiekvienas turi teisg fatvir4 ir nuoSirdq bendravim4;

6.3. tolerancijos - kiekvienas turi teisg tureti skiningus isitikinimus, nuomong ir kt. bei
blti pliirntas toks. koks yra:

6.4. unikalumo - kiekvienas yra savitas ir nepakarlojamas;

6.5. nesmerkimo ir neteisimo - sociarinis pedagogas neturi blti teisejas;

6.6. empatijos - emocirlds bhsenos atpa2inimas ir jsijautimas ij4;
6.7. konfidencialumo intbrmacijos apie vaik4 slaptumo uZtikinimas.

7. Socialini pedagog4 priima i darbq ir is jo atleidzia, skiria darbo uZmokesti
Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos ivietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
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II SKYRTUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

8. Socialiniu pedagogu gali dirbti:

8.1. asmuo, igijgs socialinio pedagogo prof'esing kvalifikacij4 aukStosiose mokyklose

arba turintis socialinio darbuotojo kvalitikacijq ar socialinio darbo kvalifikacini laipsni ir fgijgs

pedagogo profbsing kvalilikacij4 ar edukologijos kvalifikacini laipsni, taip pat asmuo, rurintis

edukologi.jos kvalilikacini laipsnf ir studijavgs pagal studijq programq, kurioje ne maZiau kaip 64

kreditus sudare socialines pedagogikos dalykai:

8.2. asmuo, [gijgs auk5tqii iSsilavinimq. turintis pedagogo kvalifikacij4, iSklausgs ir

atsiskaitgs uZ ne maZiau kaip 90 studijq kreditq socialines pedagogikos studijq moduli auk5tojoje

mokyktoje.

9. Socialinis pedagogas privalo:

9. I . gebeti naudotis infbrmacinemis technologijomis;

9.2. moketi lietuviq kalbq. kalbos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytus

reikalavimusl

9.3. moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veiklq, sprgsti iSkilusias

probler.nas ir kontliktus. di rbti komantloj e;

9.4. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti intbrmacij4 ir rengti iSvadas;

9.5. gebeti rengti dokumentus vadovaujantis dokumentq rengimq reglamentuojandiais

teises aktais.

III SKYRIUS
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

10. Socialinis pedagogas vykdo Sias funkcijas:

10.1. rlpinasi mokiniq asmenybds socialiniu ugdymu bei branda, padeda

mokiniams formuotis vertybines nuostatas. ugdytis pilieti5kum4:

12.2. vertina ir padeda sprqsli mokiniq. patiriandiq seksualin! i5naudojim4,

priklausomq nuo alkoholio. riikymo. narkotiniq medZiagq ir kt., stokojandiq mokymosi

rnotyvacijos, turintiq mokyklos lankomumo. u2imtumo, emociniq. elgesio bei kitq sunkumq,

problemas;

10.3. padeda mokinio tevams (globejams, rDpintojams) suprasti vaiko socialinius ir

psichologinius poreikius, jq tenkinimo svarb4;

10.4. informuoja mokinio tevus (globejus, rtipintojus) apie jq teisg gauti socialing ir

pedagoging pagalbq. talkina Seimai jq gaunant;

10.5. bendradarbiauja su klasiq aukletojais, kitais mokltojais, pagalbos specialistais,

mokyklos administracija. senifinijq socialiniais darbuotojais sprendZiant vaikq socialines-
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pedagogines problemas, teikia sitilymus ugdymo (si) procesui, mokyklos mikroklimatui gerinti;

10.6. palaiko rySius su vietos bendruomene, valstybinemis, savivaldybes istaigomis ir
organizacijomis;

10.7. informuoja Mokyklos vadov4, mokltojus, kitus pagalbos specialistus apie

susidariusi4 probleming situacijq ir teikia sitilymus jai sprgsti;

I 0.8. rengia irlar [gyvendina prevencines programas, projektus, vertina jq efektyvum4;

i 0.9. veda socialiniq igDdZiq ugdymo pratybas mokiniams;

I 0. 10. konsultuoja mokinius ir kitus mokyklos bendruomenes narius;

l0.l l. rupinasi mokiriiq maitinin.ru. paveZejimu;

10.12. organizuoja ir vykdo vaikq, augandius socialiai jautriose Seimose, aprupinimq

b[tiniausiais mokinio reikmenimis:

10.13. analizuoja pamokq lankomumq, imasi priemoniq pamokq lankomumui gerinti;

10.14. budi Mokykloje pertraukq metu budejimo grafike nurodyu laiku;

l0.l 5. lanko mokinius jq namuose;

10. 16. vykdo tiriamqj4 veiklq, pristato iSvadas, teikia sillymus;

10.17. Sviedia Mokyklos bendruomeng aktualiais socialines pagalbos teikimo

klausimais:

10. I 8. atstovauja ir gina vaikq teises mokykloje. teisdsaugos ir kitose institucijose;

10. 19. dalyvauja Mokl klos vaiko gerovis ir kitq mokyklos direktoriaus isakymu

sudaryq darbo grupiq, komisijq veikloje;

10.20. tvarko ir pildo savo prol'esines veiklos dokumentus;

10.21 . vykdo kitus Mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobtidZio

pavedimus.

IV SKYIUITS
SOCIALINIO PEDAGOGO TEISES

I L Socialinis pedagogas turi teisg:

I l.l. gauti dokumentus ir infbrrnacij4. reikaling4 pagal kompetencijq priskirtai veiklai

vykdyti:
'l 

I .2. pasirinkti veiklos metodus, bldus ir formas;

1 I .3. teikti siiilymus Mokyklos veiklai tobulinti;

1 I .4. ne maZiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo

renginiuose;

11.5. bDti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorijq Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;
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ll'6. dirbti savitarpio pagarba grjsto.je, psichologiSkai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkanaiq ir tinkamai aprfipinlE darbo viet4;

I 1.7. dalyvauti Mokyklos savivaldoje, pr.ot'esiniq sqjungq, asociacijq veikloje;

I 1.8. atsisakyti vykdyti pavedimus. priestaraujandius Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitierns teises aktams.

12. Socialinis pedagogas gali tuleti kitq teisiq, nustatytrl Lieluvos Respublikos darbo

kodekse ir kituose teises aktuose.

V SKYRITIS
SOCIALINI() PEDAG0G0 ATSAK()MYBE

I 3. Socialinis pedagogas atsako u2:

I 3. I . Lietuvos Respublikos istatynq, kitq teises aktq reikalavimq vykdym4, darbo

tvarkos taisykliq, etikos nornlq laikym4si;

13.2. tinkarnq ir savalaikj priskirtq funkcijq bei Mokyklos direktoriaus pavedimq

vykdymq;

13.3. operatyvq reagavirnq I problemines situaci jas ir.jq sprendimq;

13.4. asmens duomenq apsaugE, korektisk4 gautq duomenq panaudojim4, turimos

infbrnracijos.kontidencialunr4. niokiniq saugumq;

13.5. darbui leikalingq kompetencijq tobulinimq kursuose, seminaruose ir savi5vietos

bIdu;

I 3.6. savalaiki protitaktinj sveikatos pasitikrinim4.

vI SKYITII]S
BAIGIAMOSIOS NIIOS'|A'I'OS

14. Socialinis pedagogas uZ savo pareigq nevykdymE ar netinkam4 vykdyrn4 atsako

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

15. Socialinio pedagogo pareigas einanris asmuo tiesiogiai pavaldus Mokyklos

direktotiaus pavaduotojui ugdyntui ir atskaitingas Mokyklos dir.ektoriui.


