
Socialinio pedagogo darbo aprašymas 

 

Tikslas - teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui įgyvendinant jo teisę į mokslą ir užtikrinant saugumą 

mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai, informatyviai socializacijai ir pilietinei brandai. 

 

Uždaviniai: 

1. Socialinio pedagogo veiklas planuoti atsižvelgiant į gimnazijos veiklos prioritetus (individuali vaiko 

pažanga, socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimas su tėvais). 

2. Aktyvinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui. 

3. Inicijuoti ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant prevencinės veiklos priemones ir socialinio ugdymo 

prioritetus pagal gimnazijoje įgyvendinamus planus. 

4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas. 

5. Konsultuoti mokinius ir tėvus. 

6. Vykdyti prevencinį darbą: 

 

Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje: 

 

1. Dirba individualiai su vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. 

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. 

3. Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, 

inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

4. Vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų prevenciją. 

5. Vykdo mokinių lankomumo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais mokiniais. 

6. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – 

pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

7.  Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę 

ir teisinę pagalbą. 

8. Atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

9. Aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistais. 

 

Mokiniai visada esate laukiami ir galite kreiptis pagalbos į socialinę pedagogę: 

 

1. Jei patiriate patyčias ir smurtą. 

2. Jei turite bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų. 

3. Jei turite mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų. 

4. Jei esate naujokas gimnazijoje ir  kyla sunkumų. 

5. Jei norite padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi. 

6. Jei nežinote, kur kreiptis pagalbos (nukreipia pas specialistus). 

 

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis, jeigu: 

 

1. Mokykloje mokinys patiria patyčias. 

2. Mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų. 

3. Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui. 

4. Siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais. 

 

 

 

 

 

 


