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VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Vyriausiuoju socialiniu darbuotoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį socialinio darbo
(aukštąjį universitetinį išsilavinimą su ne žemesniu kaip bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) ar jam
prilygintą išsilavinimą, kuris pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymą Nr. XIII-198 priskiriamas A2 lygiui ir 3 grupei, socialinio darbo srities kompetencijas
(mokėjimą atlikti veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma) bei
patirtį, dirbant su vaikais.
1.2. Vyriausią socialinį darbuotoją skiria ir atleidžia direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
1.3. Vyriausias socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui
socialiniams reikalams, o taip pat įstaigos vadovui.
II. VYRIAUSIJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS
2.1. Efektyviai organizuoti socialinį darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus ir atsakyti už
vykdomo darbo kokybę.
2.2. Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus, neperžengti savo profesinės kompetencijos
ribų.
2.3. Atsakyti už savo, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbe naudojamų
metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą.
2.4. Bendradarbiauti su kitais globos namų specialistais, administracija sprendžiant socialines
problemas.
2.5. Vadovautis socialinio darbuotojo etikos principais.
2.6. Naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis.
2.7. Žinoti darbo saugos, darbo su kietojo kuro katilais taisyklėmis, priešgaisrinės apsaugos
taisykles.
2.8. Nuolat stebėti ir vertinti, kaip socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai teikia
socialines paslaugas konkrečiam vaikui-ugdytiniui.
2.9. Užtikrinti ugdytinių ugdymo įstaigų lankymą ir mokymosi proceso kontrolę.

2.10. Įstaigos vadovui įgaliojus, atstovauti ir ginti vaikų teises visose įstaigose, teisėsaugos ir
kitose valstybinėse institucijose.
2.11. Kartu su socialiniais darbuotojais sistemingai rengti saugaus elgesio instruktažus vaikams
ir tikrinti, kaip jie vykdomi.
2.12. Sudaryti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mėnesio darbo grafikus, suderinti su
pavaduotoju socialiniams reikalams ir teikti direktoriui tvirtinti.
2.13. Organizuoti ugdytinių užimtumą po pamokų, vykdyti užimtumo specialistų, socialinių
darbuotojų padėjėjų, socialinių darbuotojų užimtumo

veiklos kontrolę pagal įstaigos

direktoriaus ir/ar pavaduotojo socialiniams reikalams nurodymus.
2.14. Kas mėnesį teikti pažymas rajono savivaldybių administracijoms apie Skalvijos vaikų
globos namuose gyvenančių ugdytinių skaičių, suderinus su pavaduotoju socialiniams
reikalams ir direktoriumi.
2.17. Vykdyti visus kitus teisėtus administracijos nurodymus.
III.

VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO TEISĖS

3.1. Vyriausias socialinis darbuotojas turi teisę:
3.1.1. gauti ataskaitinę, statistinę ir kitą dokumentaciją bei žodinę informaciją, reikalingą
darbui;
3.1.2. dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose;
3.1.3. teikti pasiūlymus globos namų administracijai bei kitiems darbuotojams savo
kompetencijos srityje;
3.1.4. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant
tinkamas formas ir laiką;
3.1.5. atestuotis, vadovaujantis atestacijos principais ir įstaigoje patvirtinta veiklos
įsivertinimo sistema pagal Bendrąjį Vertinimo Modelį;
3.1.6. gauti mokamas atostogas įstatymų numatyta tvarka;
3.1.7. turėti kitų teisių ir pareigų neprieštaraujančių teisės aktams.
IV. VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
4. Vyriausias socialinis darbuotojas atsako už:
4.1.

Vaikų sveikatą, psichologinę būseną, saugumą ir gyvybę.

4.2.

Tinkamą vaikų poreikių ir problemų įvertinimą, socialinių įgūdžių formavimą.

4.3.

Teisingą ir savalaikį dokumentacijos pildymą.

4.4.

Šių pareiginių nuostatų vykdymą.

4.5.

Už savo pareigų nevykdymą ar netinkama vykdymą socialinis darbuotojas atsako Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:
................................................................................................................................................................

