
 
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJA 
 

SKELBIAMAS KONKURSAS 
socialinio pedagogo darbo vietai užimti  

 

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, viešoji įstaiga, kodas 191090460,  

    s k e l b i a  konkursą socialinio pedagogo pareigoms užimti (1 etatas, neterminuota darbo 

sutartis). 

 

Darbo pobūdis: gimnazijos socialinis pedagogas vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir 

mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais); konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo klausimais; dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių 

įgūdžių problemas; numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas 

bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, 

švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir 

sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; inicijuoja ir įgyvendina 

prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus; atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus 

gimnazijoje, rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 įgytas aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija; įgytas socialinės pedagogikos 

kvalifikacinį laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo 

kvalifikaciją; baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo 

kvalifikacija; įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnis, išklausytas ir atsiskaityta už ne 

mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje. 

 gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, 

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu; 

 gebėjimas inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus; 

 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine 

reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti vadovo etikos normų.  

 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis. 

 

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti elektroniniu paštu gyvenimo aprašymą (CV) ir 

išsilavinimo dokumentus. 

 

CV ir išsilavinimo dokumentus siųsti iki 2020 m. spalio 30 d. 16.00 val., el. p. gimnazija@ukg.lt 

      

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami el. paštu (pokalbis dėl darbo vyks 

nuotoliniu būdu). 

Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 5, Akademija, Kauno r.  

Telefonas pasiteirauti: (8 37) 39 72 96, +370 664 57636.  
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