
Socialinio pedagogo paslaugos 

Vaikų lopšelyje - darželyje „Justinukas“ nuo 2020 m. dirba socialinė pedagogė  – Solveiga Voinovienė 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas: 

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, 

racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoti vaiko individualias galimybes ir 

reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių 

auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, 

bendruomene. 

Socialinio pedagogo pagalba ir funkcijos: 

 1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei 

gali lankytis ugdymo veiklose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; 

2. konsultuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio - darželio bendruomenę socialinių pedagoginių 

problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; 

4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su grupių 

pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku 

dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, 

socialiniais partneriais; 

5. šviečia lopšelio - darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, patyčių, smurto ir kitų 

neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo 

kompetencijas; 

6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su ugdymo įstaigos 

Vaiko gerovės komisija ir lopšelio - darželio savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius; 

7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus lopšelyje - darželyje, atsižvelgdamas į įstaigos 

bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus); 

8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su 

lopšelio - darželio bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis; 

9.  rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą; 

10. tvarko ir pildo darbo dokumentus. 

„Socialinio pedagogo konsultacijos“ – konsultacinė pagalba tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) 

elektroniniu paštu. Socialinis pedagogas pasirengęs padėti tėvams, įtėviams, globėjams suprasti vaikų elgesį, 

patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais, atsirandančių 

sunkumų darželyje ar kitoje vaikui svarbioje aplinkoje ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti 

nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta arba atrodo neišsprendžiama. 

Prašom kreiptis tel. +37062617012  el.p socialinispedagogas.justinukas@gmail.com 

Darbo laikas I-V 9:00 – 16:12 
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