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SOCIALINIO PEDAGOGO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir 

mokinio socializacijai, bei pilietinei brandai. 

Uždaviniai: 

– laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių nelankymo, patyčių, žalingų įpročių, elgesio, bendravimo su aplinkiniais, socializacijos ir 

kitas problemas; 

– šviesti gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, nelankymo ir kitų socialinių reiškinių prevencijos, 

pozityvios socializacijos klausimais. 

Laukiami rezultatai: 

– mokiniams bus suteikta kryptinga socialinė – pedagoginė pagalba. 

– Mokykloje bus tęsiama prevencinė veikla. 

– Aktyvesnis mokinių, mokytojų, tėvų, globėjų dalyvavimas sprendžiant mokiniams iškilusias problemas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas Laikotarpis Rezultatai, kriterijai, 

dokumentai 

Lėšos (tūkst. 

Eur) 

1 2 3 4 5 6 

1.  INDIVIDUALUS DARBAS SU MOKINIAIS 

1.1. Individualus ir grupinis darbas su mokiniais. 

 

Socialinė 

pedagogė 

Nuolat Pagerės mokinių socialinės 

kompetencijos, elgesys,  

motyvacija bei socialinė adaptacija 

mokykloje. 

 

Intelektualinės  



1.2. Individualus ir grupinis darbas su specialių 

ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokiniais 

pagal Marijampolės PPT rekomendacijas. 

Socialinė 

pedagogė 

Visus mokslo 

metus 

Teikti ilgalaikes, trumpalaikes ir 

epizodines konsultacijas  

mokiniams pagal Marijampolės 

PPT rekomendacijas. 

Intelektualinės 

1.3. Informacijos rinkimas apie naujai į 

gimnaziją atvykusius mokinius, pagalba 

adaptuojantis naujoje aplinkoje. 

Socialinė 

pedagogė 

Nuolat Mokinio adaptacijos stebėjimas, 

individualios pagalbos teikimas. 

Intelektualinės 

1.4. Gimnazijos nelankymo priežasčių 

nustatymas, individualūs pokalbiai su  

pamokų nelankančiais  mokiniais. 

Socialinė 

pedagogė 

Nuolat Pagerės mokinių lankomumas. Intelektualinės 

1.5. Nuoseklus, virtualus bendravimas su 

mokiniais. 

Socialinė 

pedagogė 

Esant 

nuotoliniam 

mokymuisi 

Sustiprinti mokinių socialiniai 

įgūdžiai. 

Intelektualinės 

2. DARBAS SU MOKINIŲ ŠEIMOMIS 

2.1. Lankymasis mokinių namuose, tėvų 

iškvietimas į mokyklą. 

Socialinė 

pedagogė, 

klasės 

auklėtojas 

Pagal poreikį Stiprinamas bendravimas ir 

bendradarbiavimas su mokinių 

šeimomis. 

Intelektualinės 

2.2. Individualūs  ar virtualūs pokalbiai su tėvais, 

kurių vaikai turi lankomumo, elgesio, 

mokymosi ar kt. problemų. 

Socialinė 

pedagogė, 

mokinių tėvai 

Nuolat 

Esant 

nuotoliniam 

mokymuisi 

Konsultavimas, informavimas, 

emocinis palaikymas. 

Intelektualinės 

2.3. Mokinių tėvų konsultavimas. Dalyvavimas 

tėvų susirinkimuose. 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal poreikį Konsultuoti moksleivių tėvus. 

Padėti spręsti vaikų asmenines 

problemas. Siekti, kad pagerėtų 

vaikų socializacija. Būti tarpininku 

tarp mokinio – tėvų – mokytojų. 

Glaudesnis ryšys su tėvais. Jie 

geriau supras vaiko poreikius, 

amžiaus tarpsnius, problemiško 

elgesio priežastis. 

Intelektualinės 

2.4. Stebėti situaciją šeimose, kurioms reikia Socialinė Visus mokslo Individualūs pokalbiai su Intelektualinės 



daugiau socialinių paslaugų, siekiant 

užtikrinti vaiko gerovę. 

pedagogė metus mokytojais, klasių vadovais, 

nuolatinis vaikų stebėjimas 

šeimose, kurios gauna papildomas 

socialines paslaugas. 

3. DARBAS SU KLASĖS AUKLĖTOJAIS, MOKYTOJAIS 

3.1. Dalyvavimas klasės auklėtojų 

organizuojamuose klasės susirinkimuose. 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

Pagal poreikį Stiprinamas bendradarbiavimas su 

klasių auklėtojomis. 

Intelektualinės 

3.2. Mokinių pamokų nelankymo, netinkamo 

elgesio priežasčių, išsiaiškinimas, pagalbos 

būdų aptarimas su klasių auklėtojais. 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

Kiekvieną 

mėnesį 

Neigiamų socialinių reiškinių 

prevencija (mokyklos nelankymas, 

mokinių elgesio korekcija ir kt.). 

Individualus mokytojų 

konsultavimas, siekiant padėti 

išsiaiškinti ir išspręsti su mokinių 

ugdymu susijusias problemas, 

mokytojams duoti rekomendacijas 

problemai spręsti. 

Intelektualinės 

3.3. Mokinių elgesio stebėjimas pamokose. Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

Pagal poreikį Pagerėjęs mokinių tinkamas 

elgesys. 

 

Intelektualinės 

3.4. Mokinių lankomumo ir elgesio stebėjimas 

(esant nuotoliniam mokymuisi - virtualiose 

erdvėse.) 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

Pagal poreikį 

Esant 

nuotoliniam 

mokymuisi 

Pagerėjęs mokinių lankomumas ir 

elgesys. 

Intelektualinės 

4.  PREVENCINĖ VEIKLA IR UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS 

4.1. Mitai ir tiesos apie savižudybę Socialinė 

pedagogė, I-II 

klasių mokiniai 

Sausio mėn. Gebės atpažinti draugus 

galvojančius apie savižudybę, 

suteiks pirminę emocinę pagalbą, 

paskatins kreiptis pas specialistus. 

Intelektualinės 



Atkreiptas dėmesys, įtvirtintos 

žinios apie pagarbų elgesį.   

4.2. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE 

PATYČIŲ“.  

Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai, 1-4, 

5-8, I-IV klasių 

mokiniai 

Kovo mėn. Sumažės patyčių mokykloje. 

Stiprinami mokinių socialiniai 

įgūdžiai: bendravimo, problemų 

sprendimo įgūdžiai ir kt. 

Intelektualinės 

4.3. Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas. Socialinė 

pedagogė 

Gegužės 

mėn. 

Išankstinė prevencija. Susimąstys 

apie žalingą įprotį. 

Intelektualinės 

4.4. „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Socialinė 

pedagogė 

Gegužės 

mėn.  

Išankstinė prevencija, sustiprės 

draugiška atmosfera mokykloje. 

 

4.5. Tarptautinės vaiko gynimo dienos 

paminėjimas. 

Socialinė 

pedagogė 

Birželio mėn. Atkreiptas dėmesys ir priminimas 

mokyklos bendruomenei apie 

būtinybę saugoti ir gerbti  vaikų 

teises. 

Intelektualinės 

4.6. Socialinių įgūdžių pamokėlės. Socialinė 

pedagogė, 

1-4 klasių 

mokiniai 

Per metus Sustiprėję mokinių socialiniai 

įgūdžiai. 

Intelektualinės 

4.7. Mandagumo ir 

tolerancijos savaitės 

organizavimas. 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai, 1-4, 

5-8, I-IV klasių 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn. 

Prisimenama bei išsiaiškinama 

žodžio tolerancija reikšmė. 

Atkreipiamas dėmesys į 

tolerancijos reikšmę mūsų tarpe.  

Intelektualinės 

4.7. Tarptautinės antikorupcinės dienos 

paminėjimas. 

 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai, 1-4, 

Gruodžio 

mėn. 

Mokiniai gebės išsakyti nuomonę 

dėl jiems svarbių vertybių. 

Intelektualinės 



5-8, I-IV klasių 

mokiniai 

4.8. Dalyvavimas patyčių prevencijos 

programoje ,,OPKUS“ 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojai, 1-4, 

5-8, I-IV klasių 

mokiniai 

Visus metus Organizuoti visapusišką veiklą,  

skirtą visai mokyklos 

bendruomenei,  

mažinant patyčių lygį mokykloje 

bei už jos ribų. 

Intelektualinės 

4.9. Edukaciniai užsiėmimai:  

 „Bingo“ arba socialinių įgūdžių ugdymas 

kitaip“. 

„Statau draugystės ir savęs pažinimo bokštą“ 

„ Kopiu į atsiprašymų kalną“ . 

Gyvenimo įgūdžių ugdymas 1-9 klasių 

mokiniams. 

Sistemingas darbas su mokiniais, kuriems 

stinga bendravimo kultūros, socialinių 

emocinių įgūdžių. 

Socialinė 

pedagogė, 1-4, I 

klasių mokiniai 

Visus metus Edukacinių žaidimų metu sustiprės 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūra bei socialiniai emociniai 

įgūdžiai, gerės požiūris į save ir 

kitus. 

Intelektualinės 

4.10. Dalyvavimas virtualiose erdvėse 

rengiamuose renginiuose. 

Socialinė 

pedagogė 

Nuolat 

Esant 

nuotoliniam 

mokymuisi 

Dalyvavimas bendroje gimnazijos 

veikloje. Bei kituose vyksiančiuose 

renginiuose. Skatinama savišvieta, 

tobulinamos profesinės 

kompetencijos. 

Intelektualinės 

4.11. Šviečiamoji medžiaga bendruomenei. 

(Smurtas, patyčios, krizių įveikimas). 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal poreikį Lankstinukai.  Intelektualinės 

4.12. Klasės valandėlės prevencinėmis temomis. 

Prevencinės programos:  

„Tabakas. Alkoholis. Kitos psichiką 

veikiančios medžiagos. Atsisakymo 

įgūdžiai“.  

 

 

Socialinė 

pedagogė, 7-8, 

I-II klasių 

mokiniai 

Visus mokslo 

metus 

Išankstinė prevencija, informacijos 

pateikimas aktualiomis temomis. 

Pagerės socialiniai įgūdžiai. 

Mokiniai supras asmenines ir 

socialines tabako, alkoholio ir 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo priežastis ir pasekmes. 

Intelektualinės 



„Linas – pagalba vaikams iš priklausomybe 

sergančių šeimų“ – socialinės rizikos grupės 

ir probleminių šeimų vaikams. 

Sumažės vaiko išgyvenama 

atsakomybė ir kaltė dėl tėvų 

priklausomybės. 

5. KOMANDINIS DARBAS. BENDRADARBIAVIMAS 

5.1. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose (pagal komisijos veiklos planą), 

esant nuotoliniam mokymui - virtualioje 

erdvėje. 

Socialinė 

pedagogė, VGK 

nariai 

Nuolat Stiprinami komandinio darbo 

įgūdžiai. Suteikta reikalinga 

pagalba mokiniams. 

Intelektualinės 

5.2. Tarpininkauti konfliktinėse situacijose tarp 

mokinių,  mokytojo ir mokinio, atstovaujant 

vaiko teisėtus interesus. 

Socialinė 

pedagogė 

Nuolat Rasti tinkamiausi problemų 

sprendimo būdai, siekiant užtikrinti 

vaiko teises ir teisėtus interesus. 

Intelektualinės 

5.3. Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su 

VTAS specialistais, nepilnamečių reikalų 

inspektoriais, PPT specialistais, seniūnijų 

socialiniais darbuotojais, dalyvavimas 

Atvejo vadybos posėdžiuose. 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal poreikį Stiprinamas bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Intelektualinės 

6. TIRIAMOJI VEIKLA 

6.1. Mokinių socialinės padėties įvertinimas: 

mokinio anketų analizė (mokyklos socialinis 

pasas). 

Socialinė 

pedagogė 

Rugsėjo -

spalio mėn. 

Mokyklos socialinio paso 

rengimas, duomenų suvedimas. 

Intelektualinės 

6.2. Tyrimas ,,Socialinio pedagogo ir klasės 

auklėtojų sunkumai sprendžiant mokinių 

socialines pedagogines problemas“. 

Socialinė 

pedagogė 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Tyrimo metu nustatyta su kokiomis 

problemomis susiduria socialinis 

pedagogas ir klasių auklėtojai 

sprendžiant mokinių socialines 

pedagogines problemas. Paruoštos 

rekomendacijos. 

Intelektualinės 

6.3. Tyrimai (apklausos) pagal poreikį,(iškilus 

problemai, pagal klasės auklėtojų 

pageidavimus). 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal poreikį Stiprinamas mokyklos 

mikroklimatas. 

Intelektualinės 

7. SAVIŠVIETA. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

7.1. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimai, seminarai, konferencijos; 

Socialinė 

pedagogė 

Pagal veiklos 

planus ir/ar 

Tobulinama socialinio pedagogo 

kvalifikacija. 

Intelektualinės 



profesinės literatūros skaitymas, analizė, 

esant nuotoliniam mokymui - virtualioje 

erdvėje. 

poreikį 

9. PAGALBOS TINKLO KŪRIMAS 

9.1. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas, 

dalyvavimas bendruose projektuose. 

 

Mokyklos 

vadovai, 

Socialinė 

pedagogė  

Pagal poreikį Sustiprėjusi  bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencija. 

Bendradarbiaujama su socialiniais 

partneriais - policija, vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore, 

socialinių paslaugų centru, 

socialinės paramos skyriumi, 

pedagogine psichologine tarnyba, 

seniūnijos socialiniais darbuotojais, 

specialiąja pedagoge, vaikų globos 

namų atstovais, sprendžiat mokinių 

pedagogines, socialines, elgesio, 

lankomumo problemas. 

Intelektualinės 

 

 

 


