
INFORMACIJA APIE LAISVĄ SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO VIETĄ 

 

Įstaigos pavadinimas  

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 

Pareigos  

Socialinis pedagogas 1 pareigybė (36 val. per sav.), neterminuota darbo sutartis, darbo pradžia 

nuo 2022-08-29 

Darbo vieta 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Šiaurės pr. 55, Kaunas 

Reikalavimai 

 Aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija. 

 Gebėti vertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius. 

 Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus, bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinių problemas.   

 Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.  

 Gebėti taikyti informacines technologijas. 

 Privalumas – socialinio pedagogo darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje. 

Funkcijos 

 Padėti mokiniams adaptuotis mokykloje. 

 Teikti mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) reikalingas 

socialines pedagogines paslaugas. 

 Padėti spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas. 

 Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje ir už jos ribų. 

 Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus. 

 Rengti ir skleisti informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą progimnazijos 

bendruomenės nariams. 

 Dalyvauti mokytojų, mokyklos tarybos, vaiko gerovės komisijos ir kitų darbo grupių 

veikloje. 

 Siekiant užtikrinti mokinių gerovę, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis. 

Darbo užmokestis 

 

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į 

išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją (pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 bazinio dydžio). 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

 Prašymas leisti dalyvauti atrankoje. 

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (paso ar asmens tapatybės kortelės kopija). 

 Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomų su priedais kopijos) kiti dokumentai, 

patvirtinantys  atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas, jeigu tokį 

turi). 

 Gyvenimo aprašymas (CV). 

 Pažyma apie darbo stažą, jeigu tokį turi. 

 Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų. 

 Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimas, privalomojo higienos 

įgūdžių mokymo programos pažymėjimas (jeigu tokius turi). 

 Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis 2022-08-25. 

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu. 



Dokumentų priėmimo vieta 

Dokumentus galima pristatyti į Mokyklos raštinę, adresu Šiaurės pr.55, Kaunas arba siųsti el. 

paštu mazvydovm@mazvydas.kaunas.lm.lt  iki 2022 m. rugpjūčio 23 d. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos raštinė nuo 8.00 iki 16.00 val. 

Tel. informacijai (8 698) 10735 

El. paštas mazvydovm@mazvydas.kaunas.lm.lt 

Dokumentų priėmimo terminas 

Iki  2022-08-23   15.00 val. 
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