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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“  

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis (toliau 

– lopšelis-darželis) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) tikslus uždavinius, principus, 

teikėjus, organizavimą ir finansavimą.  

2. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (kitiems teisėtiems vaiko 

atstovams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į visuminį ugdymą, užtikrinant jo saugumą lopšelyje-

darželyje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti lopšelio-darželio ar vengia 

tai daryti, padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.  

3. Socialinė pedagoginė pagalba – tai socialinio pedagogo, grupių auklėtojų, kitų 

pedagogų, administracijos ir kitų darbuotojų veikla, susijusi su vaikų socialinių pedagoginių poreikių 

tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo 

veiksmingumą.  

4. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.  

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS BŪDAI IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko teisę į 

ugdymą, užtikrinti ugdymo veiksmingumą, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei 

brandai. 

6. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra vaikai, jų tėvai (kiti teisėti vaiko 

atstovai), pedagogai. Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjas – lopšelio-darželio socialinis 

pedagogas.  

7. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:  

7.1. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams pasirinkti ugdymo būdus ir 

metodus pagal jų protines ir fizines galias;  

7.2. padėti sėkmingai vaikams ir mokiniams adaptuotis darželyje, tapti bendruomenės 

dalimi, brandinti asmenybę;  

7.3. išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikai negali dalyvauti ugdyme, lankyti 

lopšelio-darželio ar vengia tai daryti;  

7.4. aiškintis vaiko ugdymosi sunkumų priežastis, netinkamo elgesio keliamas 

problemas, teikti vaikui reikalingas socialines pedagogines paslaugas ir pagalbą įveikiant sunkumus 

ir taisant elgesį.  



8. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:  

8.1. konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams kylančias socialines 

pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;  

8.2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;  

8.3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui saugią ugdymosi aplinką bei 

asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;  

8.4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos 

sprendimo būdus, įgyvendinat vaiko teises ir teisėtus interesus;  

8.5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant padėti užtikrinti kompleksišką 

pagalbą vaikui, šeimai, pedagogams.  

9. Lopšelio-darželio socialinis pedagogas skiria ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo 

laiko darbui su vaikais, grupių auklėtojų konsultavimui. Likusį darbo laiką skiria kitų specialistų, tėvų 

(kitų teisėtų vaiko atstovų) konsultavimui, profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, 

informacijos rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui.  

10. Lopšelio-darželio socialinis pedagogas dirba pagal savo darbo planą, parengtą 

vieneriems mokslo metams ir patvirtintą direktoriaus.  

11. Lopšelio-darželio socialinis pedagogas darbui su vaikais vieneriems mokslo metams 

parengia socialinio pedagogo pratybų tvarkaraštį, kurį tvirtina lopšelio-darželio direktorius. Į 

tvarkaraštį individualiam ar grupiniam darbui su socialiniu pedagogu įtraukti gali būti tik tie vaikai, 

dėl kurių tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) yra davę rašytinius nustatytos formos sutikimus (priedai 

Nr. 1, 2, 3). 

12. Lopšelio-darželio socialinis pedagogas kartu su logopedu, grupės auklėtoja ir kitais 

specialistais rengia ir įgyvendina individualius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo 

planus. 

13. Socialinio pedagogo pagalba teikiama bendradarbiaujant su Vaiko gerovės 

komisija, administracija, grupių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (kitais teisėtais 

vaiko atstovais), Zoknių progimnazijos bendruomene, kitais socialiniais partneriais.  

 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Už šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę  lopšelyje-darželyje atsakingas  lopšelio-

darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

15. Socialinis pedagogas savo veikloje vadovaujasi Socialinio pedagogo pareigine 

instrukcija ir Socialinio pedagogo kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2001m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 ir 2016 m. lapkričio 2 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-950 „Dėl socialinio pedagogo 

kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais 

16. Socialinės  pagalbos skyrimo ir teikimo dokumentai tvarkomi ir saugomi lopšelyje-

darželyje Lietuvos Respublikos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių nustatyta 

tvarka. 
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