
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius skelbia 
konkursą socialinio pedagogo (0,5 etato) pareigoms užimti (20 val. per sav.)  nuo 2019 m. spalio 
mėn. 14 d.  
  
Atrankos būdas - pokalbis. 
 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 
1. Socialinis pedagogas turi būti įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją 

aukštojoje mokykloje arba įgijęs socialinio darbuotojo ir pedagogo profesinę kvalifikaciją;  
2.  Turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir 

būti vyresniuoju socialiniu pedagogu; 
3. Turi išmanyti vaiko raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 

principus, formas, vaikų socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus; 
4. Turi žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos 

Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo 
ministerijos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimą; 

5. Turi gebėti tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti 
socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), 
mokytojams ir kitiems savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems specialistams; 
 
Pretendentų privalumai: 

1. Grupių vedimo įgūdžiai 
      2.   Projektinė veikla, 
      3. Gebėjimas teikti socialinę pedagoginę pagalbą įvairių problemų bei specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems vaikams (darželinukams ir mokiniams), konsultuoti tėvus; 
      4.   Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant prevencines programas; 
      5.  Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais 
ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas; 
      6.   Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 
 
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 
4. gyvenimo aprašymą; 
5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją; 
6. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (privalumas); 
7. savo įsivaizduojamos veiklos programą; 
8. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas.  
  
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai. 
  
Dokumentų originalai pateikiami pristatant dokumentus. 
  
Dokumentai priimami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, adresu V. Mačernio 29,  iki 
spalio 04 d., nuo 9 iki 16 val. 
  
Telefonas pasiteirauti – 8 448 72394 arba 8 684 71201. 


