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Tikslas – rūpintis mokinių socialine - emocine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams ir 

užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai 

šeimoje bei mokykloje.   

            Uždaviniai: 

 Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, nepatenkinamo mokymosi, mokyklos taisyklių 

nepaisymo,  emocijų ir elgesio, bendravimo su aplinkiniais bei kitas mokinių problemas, vykdyti jų prevenciją, ginti mokinių 

teises ir interesus.  

 Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą, lemiančius 

socializacijos sunkumus.  

 Bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, dirbančiais mokykloje, sprendžiant mokinių 

socialines – pedagogines problemas. 

 Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais) padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo socialinius psichologinius poreikius, geriau 

suprasti mokinio turinčio mokymosi sunkumų poreikius.   

   



 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Laukiamas rezultatas Ištekliai 

1 Individualus darbas su vaikais ir mokiniais: 

 Teikti socialinę pagalbą mokiniams, 

konsultuoti juos rūpimais klausimais; 

 Analizuoti ir spręsti vaikų bei mokinių 

problemas; 

 Darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais, kuriems reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba; 

  Individualus darbas su mokymosi 

motyvacijos ir lankomumo problemų 

turinčiais mokiniais; 

  Teikti individualias ir grupines 

konsultacijas elgesio problemų 

turintiems mokiniams; 

 Vykdyti ankstyvąją intervenciją, skirtą 

mokiniams, vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas. 

 Individualios ir grupinės konsultacijos 

mokiniams karjeros ugdymo klausimais.  

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

Pastebėtos problemos, jų analizė. 

 

Priimti sprendimai, laiku teikiama 

pagalba, informacija tėvams.  

 

 

 

Pagerėjęs  mokinių elgesys ir 

lankomumas. 

 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais. 

 

 

 

 

Mokinių pažinimas bei pagalba 

jiems renkantis profesiją. 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 

2 Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko 

atstovams: 

 Palaikyti ryšius su tėvais (globėjais ar 

rūpintojais), juos informuoti apie vaikų 

ir mokinių elgesį, lankomumą, kylančius 

sunkumus ugdymo procese; 

 Esant būtinybei lankytis mokinio 

namuose, sprendžiant įvairias socialines  

problemas; 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

Esant būtinybei 

 

 

 

Informacijos pateikimas. 

 

 

 

 

 

Laiku pastebėtos problemos, jų 

 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 



 Tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų 

(globėjų) informavimas,  švietimas, 

konsultavimas vaiko raidos, gyvenimo 

įgūdžių ugdymo, socializacijos ir kt. 

klausimais; 

 Pagalba tėvams krizių atvejais. 

 sprendimas. 

Tėvai įgis žinių vaikų auklėjimo, 

mokymosi motyvacijos skatinimo, 

pagalbos vaikui konkrečioje 

situacijoje klausimais. 

 

 

 

3 Bendradarbiavimas su mokyklos 

administracija, klasės vadovais, kitais 

pedagogais: 

 Informuoti mokyklos vadovus, 

pedagogus, kitus specialistus apie 

iškilusias problemas (fizinis ir 

psichologinis smurtas, apleistumas, 

išnaudojimas ir kt.); 

 

 Bendradarbiavimas su mokytojais, 

klasių auklėtojais  sprendžiant vaikų ir 

mokinių socialines – pedagogines 

problemas, ieškoti efektyvių pagalbos 

būdų; 

 

 Pagalba sprendžiant klasės problemas, 

dalyvavimas klasių valandėlėse; 

 

 Kartu su klasės auklėtoju lankytis vaiko 

ir mokinio namuose;  

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Esant būtinybei 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

Iškilus 

problemai 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su klasės 

vadovais, mokyklos bendruomene 

padės spręsti iškilusias problemas 

ir padės kurti jaukią ir saugią 

mokyklos ( klasės) aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 



4 Užimtumo organizavimas (prevencinė 

veikla): 

 

 LIONS QUEST programa „Paauglystės 

kryžkelės “ (klasių valandėlių metu 5-8 

kl.) 

 

 Dalyvavimas organizuojant Tolerancijos 

dienai skirtus renginius. 

 

 Sąmoningumo didinimo mėnuo „Savaitė 

be patyčių“. 

 Pasaulinė diena be tabako. Sportinės 

varžybos. 

 

 Projektinė veikla. 

 

 Kultūrinių, pažintinių ekskursijų į 

įmones, įstaigas, organizacijas 

organizavimas. 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

Lapkričio mėn.  

 

 

Kovo mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

Metų eigoje 

 

Ugdysis mokinių socialinės - 

emocinės kompetencijos. 

Vaikų ir mokinių užimtumas, 

bendradarbiavimas;  formuojamos 

teigiamos asmenybės ugdymo 

vertybės , sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, nuostatos. 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencija. 

Ugdomas atsparumas neigiamiems 

aplinkos veiksniams. 

Profesinis mokinių švietimas, 

susipažinimas su profesijomis 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 

5 Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis 

institucijomis: 

 Bendradarbiavimas su Kalvarijos 

globos ir užimtumo centro, Sangrūdos 

seniūnijos socialiniais darbuotojais, 

atvejo vadybininkais sprendžiant 

socialinės priežiūros šeimose augančių 

vaikų ir mokinių problemas. 

 Bendradarbiavimas su Kalvarijos 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

Laiku suteikta kompleksinė 

pagalba socialinės priežiūros  

šeimose augantiems mokiniams. 

 

 

 

Apgintos vaikų teisės. 

 

 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 



skyriumi, TBK specialiste sprendžiant 

vaikų teisių pažeidimo atvejus. 

 Bendradarbiavimas su Marijampolės 

AVPK Kalvarijos PK. 

 Bendradarbiavimas su Kalvarijos 

savivaldybės socialinės paramos 

skyriumi, organizuojant mokinių 

nemokamą maitinimą. 

 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

Nuolat 

 

 

Sumažės mokinių delinkventinio 

elgesio apraiškos. 

 

Laiku suteikta socialinė parama. 

6  Komandinis darbas: 

 Tarpininkavimas su PPT 

specialistėmis; 

 

 Dalyvavimas Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos veikloje; 

 

nuolat 

 

nuolat 

 

Teikiama pagalba vaikui ir 

mokiniui, mokytojui, tėvams ar 

teisėtiems vaiko globėjams. 

 

Intelektualiniai ištekliai. 

7  Kita: 

 Klasių, mokyklos socialinio paso 

parengimas. 

 Tyrimai (apklausos) pagal poreikį 

(iškilus problemai, pagal klasės 

auklėtojų pageidavimus).  

 

  Projektinės veiklos įgyvendinimas, 

susijusios su vaikų socializacijos, 

sveikos gyvensenos ugdymu ir žalingų 

įpročių prevencija. 

 Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas ir viešinimas. 

 Mokinių nemokamo maitinimo 

koordinavimas. Lankomumas SPIS 

 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Paskelbus 

programą 

 

 

nuolat 

 

Pastebėtos problemos, priimti 

sprendimai, sudaryti sąrašai. 

Stiprinamas mokyklos 

mikroklimatas. 

 

 

 

 

Informacijos sklaida. 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai ištekliai. 

 

 

 

 



sistemoje. 

 

 Savišvieta ir kvalifikacijos tobulinimas. 

Kiekvieną mėn. Kvalifikacijos tobulinimas. 

 

 

 

            Socialinė pedagogė                                                                                                                                                 Rūta Klimaitė 


