
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PROGRAMA 

2018 – 2019 m. m. 

 

Tikslas - Vaiko gerovė, suteikiant reikalingas socialines paslaugas, ugdant socialinius įgūdžius, 

siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos. 

Uždaviniai: 

 Pastebėti, įvertinti, spręsti mokinių socialines problemas. 

 Suteikti pagalbą  mokinių tėvams, klasių vadovams socialiniais klausimais. 

 Stiprinti mokinių socialinius įgūdžius. 

 Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą. 

 Stebėti mokinių pavėžėjima ir spręsti iškilusias problemas. 

 Stiprinti mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Plėtoti ir stiprinti mokyklos partnerystę su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais. 

  

Eil. 

nr. 
Veikla Data Laukiamas rezultatas 

1.  2 3 4 

1. Nemokamo mokinių maitinimo 

organizavimas. 

mokslo metų 

eigoje 

Mažas pajamas gaunančių šeimų 

vaikams bus užtikrintas fiziologinio 

poreikio (alkio) patenkinimas. 

Tinkamai tvarkoma dokumentacija. 

2.  Pagalba tarpininkaujant 

nepasiturinčių ir socialinės 

rizikos šeimų vaikams, 

aprūpinant juos pagal galimybes 

būtiniausiomis ugdymui 

reikalingomis priemonėmis. 

pagal poreikį Nepasiturinčių ir socialinės rizikos 

šeimų vaikai pagal galimybes bus 

aprūpinti būtiniausiomis ugdymui 

reikalingomis priemonėmis. 

3.  Informacijos rinkimas ir 

kaupimas apie mokinius, kurie 

įtraukti į stebimų mokinių 

sąrašą. 

mokslo metų 

eigoje 

Kaupiama ir sisteminama 

informacija apie mokinius. Poveikio 

priemonių taikymas. 

4.  Mokinių konsultavimas, siekiant 

padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, 

kas vyksta jų gyvenimo ir 

mokymosi erdvėje, padedant 

mokytis ir tinkamai elgtis. 

pagal poreikį Socialinių ir pedagoginių mokinio 

problemų sprendimas. Pozityvesnė 

mokinių socializacija.  

5.  Stebėjimas ir korekcija 

socialinės aplinkos įtakos 

specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo pasiekimams. 

nuolat Gerės specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo pasiekimai. 

6.  Mokinių skatinimas dalyvauti 

neformaliojo švietimo veikloje. 

nuolat Mokiniai prasmingai leis laisvą 

laiką. 

7.  Mokinių lankomumo stebėjimas 

ir analizė 

nuolat Bus nustatytos pamokų nelankymo 

priežastys. Taikomos poveikio 

priemonės.  Sumažės nepateisintų 

pamokų skaičius. 

8.  Dalyvavimas klasių valandėlėse. pagal poreikį Bus nustatytos ir išanalizuotos 

klasės problemos. Numatyti galimi 

pagalbos teikimo būdai. Pagerės 

dalies mokinių santykiai su klasės 

draugais. 



9.  Specialiųjų poreikių mokinių 

socialinių įgūdžių ugdymas. 

rugsėjo – 

birželio  

mėn. 

Stiprės dalies specialiųjų poreikių 

mokinių socialiniai įgūdžiai. 

10.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su 

rekomendacijomis dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams. 

mokslo metų 

eigoje 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) žinos 

kokios poveikio priemonės gali būti 

taikomos netinkamai besielgiantiems 

mokiniams. 

11.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas. 

pagal poreikį Tėvai geriau supras vaiko socialinius 

ir psichologinius poreikius. 

12.  Tėvų informavimas, 

konsultavimas apie elektroninių 

ir kt. tabako gaminių, narkotikų 

ir kt. psichiką veikiančių 

medžiagų žalą vaikų sveikatai. 

pagal poreikį Tėvai žinos kaip elgtis ir kur kreiptis 

pagalbos jeigu įtaria vaiką vartojant 

kvaišalus. 

13.  Klasių socialinių pasų 

sudarymas.  

Mokyklos socialinio paso 

sudarymas. 

rugsėjo- 

spalio mėn. 

Papildyti ir atnaujinti klasių 

socialiniai pasai. Sudarytas 2018-

2019 m. m. mokyklos socialinis 

pasas. 

 

14.  Bendradarbiavimas su klasių 

vadovais, pedagogais stebint ir 

fiksuojant mokinių lankomumą,  

pažangumą ir elgesio problemas. 

mokslo metų 

eigoje 

Operatyviau sprendžiamos mokinių 

problemos, gerėja  dalies mokinių 

lankomumas, pažangumas, 

tarpusavio santykiai. 

15.  Klasės vadovų, pedagogų 

konsultavimas. 

pagal poreikį Klasės vadovai, pedagogai geriau 

supras mokinių socialinius, 

pedagoginius poreikius. 

16.  Probleminių mokinių stebėjimas 

pamokų metu. 

pagal poreikį Bus nustatyta kokie sunkumai kyla 

mokiniams pamokų metu. Poveikio 

priemonių taikymas. 

17.  Lankymasis mokinių namuose. pagal poreikį Perduodama svarbi informacija 

tėvams. Įvertinamos šeimos buitinės 

sąlygos. 

18.  Adaptacinio laikotarpio tyrimas 

5-toje klasėje ir naujai į 

mokyklą atvykusių mokinių.  

lapkričio 

mėn. 

Išaiškės ar mokinių sėkmingas 

adaptacinis laikotarpis.  

19.  Akcijų organizavimas: 

1. Tarptautinei Tolerancijos 

dienai minėti; 

2. „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ”; 

3. „Gegužė – mėnuo be smurto 

prieš vaikus”. 

lapkričio 

mėn. 

gruodžio 

mėn. 

kovo mėn. 

gegužės 

mėn. 

Akcijų organizavimo dėka didės 

mokinių užimtumas, stiprės jų 

socialiniai įgūdžiai, bus atkreipiamas 

dėmesys į vyraujančias visuomenėje 

problemas. 

20.  Organizavimas ir dalyvavimas 

mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose. 

mokslo metų 

eigoje 

Bus efektyviau sprendžiamos 

mokinių socialinės – pedagoginės 

problemos. Numatomi efektyvūs 

pagalbos teikimo būdai. 

21.   Projekto „OPKUS“ 

koordinavimas. 

mokslo metų 

eigoje 

Stiprės mokyklos bendruomenės 

ryšys. Mažės tarp mokinių patyčių. 

22.  Projekto „Gyvenkime sveikai ir 

prasmingai“ koordinavimas. 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Mokiniai įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių. 



23.  Dalyvavimas  padedant 

įgyvendinti mokykloje kitus 

vykdomus projektus. 

mokslo metų 

eigoje 

Dalyviai suformuos sveiko 

gyvenimo įgūdžius. 

24.  Dalyvavimas Tauragės 

socialinių paslaugų centre atvejo 

vadybos posėdžiuose. 

pagal poreikį Priimti bendri nutarimai, 

rekomendacijos. 

25.  Ryšių palaikymas su Tauragės 

rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių 

apsaugos specialistėmis, 

Švietimo skyriumi, Socialinių 

paslaugų centru, Gaurės 

seniūnija, Tauragės policija, 

Pedagogine psichologine 

tarnyba ir kt. institucijomis. 

pagal poreikį Stiprės tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, operatyviau 

sprendžiamos iškilusios problemos.  

26.  Stebėjimas ir sprendimas 

mokinių pavėžėjimo iškilusių  

problemų, bendradarbiavimas su 

mokyklinio autobuso vairuotoju. 

mokslo metų 

eigoje 

Kokybiškiau bus sprendžiamos 

ugdytinių problemos.  

27.  Dalyvavimas seminaruose, 

mokymuose, kursuose. 

mokslo 

metų eigoje  

Tobulės profesinė kompetencija. 

28.  Dalyvavimas Tauragės rajono 

savivaldybės administracijos 

Vaiko gerovės posėdžiuose. 

pagal poreikį Atstovaujami vaiko interesai. 

29.  Informacijos sklaida mokyklos 

bendruomenei. 

pagal poreikį Perduodama informacija iš 

seminarų, naujos literatūros ir pan.  

30.  Bendradarbiavimas su mokyklos 

administracija. 

mokslo metų 

eigoje 

Efektyviau bus išsprendžiamos 

iškilusios mokinių  problemos. 

 

Pastaba: Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, seminarus, skelbiamus projekto rašymo konkursus, 

socialinio pedagogo veikos planas gali keistis. 

 

 

Socialinė pedagogė                                                                      Loreta Lesnickienė 


