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I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Socialinis pedagogas

2. Pareigybes lygis

-

-

yra

III pareigybes grupes

specialistas.

A.2

3. Pareigybes paskirtis

-

padeti vaikams geriau adaptuotis visuomendje, bendruomendje, Globos
padalinyje, racionaliau i5naudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiSkais
piliediais.
4. Pareigybes kodas -235901

5, Pareigybes pavaldumas - Sias pareigas einantis darbuotojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui
socialiniam darbui.

II

SKYRIUS
SPECIALUS RUXNLAVIMAI STAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

atitikti Siuos specialius reikalavimus:
jam prilygint4 iSsilavinim4 ir socialinio pedagogo kvalifikacij4;
5.2 moketi naudotis informacinemis technologijomis (programomis Microsoft Word, Excel, Power
Point ir pan.);
5.3 gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos mokejimo
kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr.
1688 .,Del valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo" reikalavimus:
5.4 vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, teises aktais, LR socialiniq paslaugq istatymu, Socialines globos nonnq
apra5u, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklemis ir pareigybes apra5ymu;
5.5 sugebeti savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo darb4;
5.6 moketi kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informacij4, rengti i5vadas;
5.7 blti susipaZinusiam su naujomis metodikomis bei socialinemis naujovemis, gebeti jas taikyti
5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi

5,1 tureti aukSt4ji universitetinf

ar

tiesioginiame darbe;
5.8 buti pareigingam, darb5diam,ryLtingam, empatiSkam, sugebeti bendrauti, tureti psichologiniq,
pedagoginiq;
5.9 gebeti dirbti komandoje, priimant sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
5.10 gebeti dirbti bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, kitais
darbuotojais, vaikais ir jq tevais, globejais, rlpintojais;

5.11 palaikyti demokratinius santykius, gristus savitarpio pagarba

ir

pagalba tarp istaigos

bendruomenes naritl, laikytis pedagogines etikos normq;

5.12 gebeti sklandZiai ir nuosekliai destyti savo mintis ZodZiu
suvaldyti krizines situacij as;

ir

raStu, gebeti iveikti stres4,

5.13 padeti vaikams geriau adaptuotis visuomeneje, bendruomeneje, Svietimo ir globos istaigoje,
kitose socialinese itaigose, vykdandiose ugdymo funkcijas, racionaliau i5naudoti visas teikiamas
galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiSkais piliediais.

III SKYRIUS
pAREIGAS
DARBUoToJo FUNKCIJoS
EINANdIo
Stas
6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

6.1 fvertina vaiko socialines problemas ir poreikius. (Dirbti komandoje

veftinant
individualius vaiko poreikius. Inicijuoti vaiko poreikiq pervertinim4 pasikeitus aplinkybems)'
Planuoti socialines paslaugas asmeniui, (Dalyvauti vaiko ISGP plano sudarymo veikloje).
Pildyi vaikq bylas ir kit4 reikaling4 dokumentacij4. Visus vaikq dokumentus deti ijq bylas,
tinkamai vesti ir sar-rgoti savo Zinioje esandius dokumentus;
6.2 Darba, organizuoti pagal patvirtint4 ir suderint4 darbo grafik4;
6.3 Dalyvauti istaigos darbuotojq posedZiuose, visuotiniuose susirinkimuose, metodiniuose
uZsiemimuose;
6.4 fstatymq numatyta tvarka ginti vaikq asmenines ir turtines teises bei interesus,
bendradarbiauti su rajono vaikq teisiq apsaugos skyriumi, atstovauti vaiko teises
teismuose ir kitose institucijose. Suteikti vaikams intbrmacij4 apie tai kaip elgtis, kur
kreiptis jq teisiq paZeidimo atvejais;
6.5 Rengti ir pateikti reikaling4 informacij4 apie vaikus kitoms institucijoms;
6.6 Nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su Centro globos padalinio darbuotojais, mokyklq
soc. pedagogais, tevais ir kitais teisetais vaikq atstovais. Konsultuotis su kolegomis,
prireikus, siqsti vaik4 pas kitus specialistus;
6.7 Vaikams, vengiant lankyti mokykl4, Salinti prieZastis, del kuriq vaikai vengia lankyi
mokykl4. AiSkintis vaikq galimybes problemoms sprgsti. Operatyviai sprqsti problemines
situacijas. Sillyti bDdus problen-roms sprgsti. Padeti vaikams pasirinkti mokykl4 pagal jq
protines ir fizines galias. Nepamokiniq renginiq (ekskursijq, Lygtl, vakaroniq) metu
atsakyti uZ vaikq saugum4;
6.8 Lankytis mokyklq, darLeltq, kitq ugdymo istaigq organizuojamuose tevq susirinkimuose,
nuolat bendrauti su klasiq vadovais, dalykq mokytojais, darLeliq aukletojais'
Ikimokyklinio amZiaus vaikus rytais nuvesti i darLeli, vakarais parsivesti. Esant reikalui
mokyklinio amZiaus vaikus lydeti imokykl4;
6.9 lnformuoti Centro administracij4, pedagogus, kitus specialistus apie probleminq situacij4
neperZengiant konfi dencialumo ribq;
6.10 Formuoti vaikq socialinius igldZius - gebejim4 priimti sprendimus ir sprqsti
problemas, mokyti klrybi5kai ir kritiSkai m4styti, bendrauti, paLinti save, elgtis
visuomendje priimtinais b0dais, valdyti emocijas, ugdyi sveikos gyvensenos ig[dZius bei
l.+.
NL..

I B[ti ,,artimu" asmeniu vaikui;
6.12 Palaikyti ry5ius su vaikq tevais, globejais,

6.I

supaZindinti juos su jq teisemis ir
pareigomis !statynrq nunratyla tvarka. Neplatinti informacijos, gautos apie vaik4 ir 5eim4,
Iaikyti j4 paslaptyje;
6.13 Savo darbo metu uZtikrinti, kad Centro globos padalinyje neb[tq vartojami alkoholiniai
gdrimai, narkotines ir psichotropines medZiagos. Vykdyti prevencini darb4;
6.14 Darbo metu nedirbti paSaliniq darbq, nesusijusiq su fstaigos atliekamomis funkcijomis;
6.15 Darbus Centro globos padalinyje organizuoti taip, kad vaikai mokytqsi palaikyti 5var4
gyvenamosiose patalpose, tvarkytis. Globos padalinyje buities darbus (maisto gaminimo, vaikq
maitinimo, skalbimo, maisto produktq ir vaikq aprangos isigijimo, tvarkymosi ir kt.) atlieka
socialinis pedagogas kartu su vaikais, atsiZvelgdami i kiekvieno vaiko amLiq, sveikat4 ir galimybes
atlikti tam tikrus buities darbus. Moklti vaikus atlikti savitvark4, palaikyti 5var4 ir tvark4 darbo bei

poilsio kambariuose, aplinkoje. UZtikrinti tvark4 ir ramybg bei vaikq saugum4 nakties metu;
6.16 Savavali5kai iS Centro globos padalinio pasiSalinus vaikui, jo ie5koti privalo socialinis
pedagogas, kurio darbo metu pasiSalino vaikas. RaSti5kai informuoti Centro direktoriq, taip pat apie
vaik4 perduoti duomenis telefonu policijai. Neradus neatvykusio ar pabegusio vaiko vien4 par4 soc.
pedagogas/soc. darbuotojas raStu informuoja Vaiko teisiq apsaugos skyriq, policij4, Vilniaus r'
savivaldybes administracijos Socialines apsaugos skyriq;
6.17 Vaikus i5 Centro globos padalinio i5leidZia tik tiksliai Zinodamas jq i5ejimo tiksl4, viet4,
griZimo laik4. Vykdo iSejimq kontrolE. Vaikams i5vykti pas laikinus globejus leidZia tik nustatyta
Warka. Vaikams vykstant pas laikinus globejus tikslinasi apie i5vykimui bfltinq dokumentq bUvim4,
tarpininkauj a tvarkant dokumentus ;
nelaimingam atsitikimui ar incidentui su vaiku, nedelsiant prane5a Centro
O.iS

{vykus

administracijai;
6.19 Be Siuose punktuose iSvardyq pareigq, socialinis pedagogas privalo vykdyti ir kitus teisetus
direktoriaus
istaigos direktoiiaus nurodymus, susijusius su darbuotojo atliekamu darbu, iformintus
atsiskaityti uZ Siq
fsakymais, pagal turim4 darbuotojo kvalifikacij4 ir kompetencije bei laiku
isakymq vykdym4.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1 tLjam pavestq funkcijq vykdym4 Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;
7.2 malertaliai atsako uZ jam patiket4 istaigos materialini turt4;
7.3 uL asmens duomenq konfrdencialumo uztikrinimE;
7.4 ui. darbe naudojamq metodq pasirinkim4 ir korekti$kq jrl panaudojim4;
7,5 uLtinkam4 vaikq poreikiq ir ISGP planq pildym4;
1.6 uL sveikatos pasitikrinim4 kasmet pagal nustatyt4 grafik4;
7.7 uL darbo drausmes paZeidimus, pareigines instrukcijos nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4, uZ
tyding Lal1 padaryt4 istaigai ar gyventojui, einant pareigas, atsako pagal LR istatymus ir kitus teises
aktus.

