
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1.Centro socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įgijęs 

socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis 
socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį ir įgijęs 
pedagogo profesinę kvalifikaciją ar edukologijos kvalifikacinį laipsnį, taip pat asmuo, 
turintis edukologijos kvalifikacinį laipsnį ir studijavęs pagal studijų programą, kurioje ne 
mažiau kaip 64 kreditus sudarė socialinės pedagogikos dalykai, pasitikrinęs sveikatą. 
Socialiniu pedagogu gali būti asmuo nepaisant jo amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar 
etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų. 

6.2.geba dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą; 

6.3.vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis: 
6.3.1.  pagarbos - kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos; 
6.3.2. atvirumo - kiekvienas turi teise i atvira ir nuoširdu bendravimą; 
6.3.3. tolerancijos - kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę 

priklausomybę; 
6.3.4. unikalumo - kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas; 
6.3.5. vaiko kaip asmenybės vertinimas; 
6.3.6. nesmerkimo ir neteisimo - socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 
6.3.7. empatijos - kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti; 
6.3.8. priėmimo - kiekvienas individas turi teise būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, 

kokį nori jį matyti socialinis pedagogas; 
6.3.9. konfidencialumo - vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik 

socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiami kitiems tiktai 
gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko 
problemas išlaikymo principų; 

6.3.10. pasitikėjimo - socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku. 
6.4.turi žinoti: 

6.3.1. Centro veiklos sritis, struktūrą; 
6.3.2. darbo organizavimo tvarką; 
6.3.3. Vidaus darbo tvarkos taisykles; 
6.3.4. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas; 
6.3.5. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus; 
6.3.6. pagrindinius žmogaus vystymosi raidos sutrikimus; 
6.3.7. darbo metodus su intelekto ir kompleksinės negalios asmenimis;  
6.3.8. bendravimo ir psichologijos pagrindus; 
6.3.9. komandinio darbo principus; 
6.3.10. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

6.5.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu; 
6.6.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.7.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba 

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 

6.8.moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 



 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. atlieka organizacinį – informacinį darbą vaikų dienos centre/grupėje;  
8.2. organizuoja pažinimo, darbinės, meninės, sportinės, žaidimų veiklą vaikams; 
8.3. teikia socialinę pagalbą ugdytiniams ir jų tėvams asmenybės raidos probleminėse 

situacijose;  
8.4. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti vaiko 

socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą; geriau suprasti vaiko, 
turinčio vystymosi sunkumu, poreikius, tėvų teises ir pareigas., informuoti tėvus apie jų 
teisę gauti socialinę - psichologinę pagalbą; 

8.5. veda lankomumo žurnalą, ruošia vaikų sąrašus; 
8.6.  sudaro darbui grupėje su rizikos grupės vaikais individualius ir kolektyvinius metinius 

darbo veiklos planus;  
8.7. vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, 

emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;  
8.8. ieško efektyvių būdų kuriant jaukią darbo  su vaikais atmosferą; 
8.9. vertina vaiko socialines problemas ir poreikius ir jei reikia nukreipia pas reikiamus 

specialistus; 
8.10. organizuoja šventes, vaikų vasaros poilsio stovyklas; 
8.11. palaiko švarą ir tvarką vaikų dienos centre/grupėje;  
8.12. kas ketvirtį teikia ataskaitas Centro direktoriui apie darbo su vaikais taikytus darbo 

metodus, pastebėjimus, iškilusias problemas ir pasiektus rezultatus; 
8.13. pasitelkus specialistus, veda  užsiėmimus, diskusijas įvairiomis temomis. 
8.14. dirba komandiniu principu t.y. bendradarbiauja, teikia ir gauna informaciją iš įvairių 

institucijų bei ieško su tomis institucijomis problemų sprendimo būdų; 
8.15. domisi vaikų mokyklos lankomumu, mokymusi ir kt. bendra informacija; 
8.16. bendradarbiauja su Kaišiadorių rajono VTAS,  mokyklomis, psichologu, socialiniu 

darbuotoju, socialiniu darbuotoju su socialinės rizikos šeimomis, socialinio darbuotojo 
padėjėju, vietos bendruomene; 

8.17. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 
8.18. inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą; 
8.19. kiekvienam vaikui užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją 

bei teikiamą pagalbą; 
8.20. organizuoja vaikų maitinimą, pildo reikiamus žurnalus; 
8.21. teikia asmens higienos ir priežiūros paslaugą, pildo asmens higienos paslaugos 

registracijos žurnalą, ruošia ataskaitas; 
8.22. organizuoja visuomenei naudingos veiklos atlikėjų darbus; 
8.23. tikrina Socialinės paramos skyriaus sprendimų terminus; 
8.24. atsakinga už studentų praktikos organizavimą; 
8.25. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl veiklos gerinimo; 
8.26. kelia profesinę kvalifikaciją; 
8.27. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.28. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių 

norminių teisės aktų; 
8.29. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 



reikalavimų; 
8.30. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.31. laiku tikrinasi sveikatą; 
8.32. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus atlikti 

laiku ir kokybiškai; 
8.33. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro 

direktorių, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 
8.34. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai 

direktoriui; 
8.35. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.36. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose; 
8.37. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 

 
   


