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Tikslas – teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, ugdyti socialinius gebėjimus, padėti  

spręsti socializacijos procese iškylančias problemas. 

Uždaviniai: 

- Formuoti asmeninius ir socialinius įgūdžius, atsižvelgiant į vaiko socialines situacijas ir 

aplinką. 

- Konsultuoti bendruomenės narius įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais 

klausimais.   

- Rinkti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, priimti tinkamus sprendimus. 

- Ugdyti asmenį, motyvuotą  gyventi sveikai. 

- Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, socialinę pagalbą teikiančiomis institucijomis. 

- Atstovauti vaiko teisėms ugdymo įstaigoje ar už jos ribų. 

Veiklos kryptys: 

- Organizacinė veikla; 

- Darbas su mokiniais, jų  tėvais (globėjais); 

- Bendradarbiavimas su klasės auklėtojais, mokytojais, administracija; 

- Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis; 

- Prevencinė, projektinė, tiriamoji veikla; 

- Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas. 

 

PROGRAMOS VYKDYMO PLANAS 

 

Veiklos kryptys Veiklos turinys Data 

Organizacinė veikla 

Klasių socialinių pasų sudarymas Spalis 

Informacijos apie mokinius patiriančius 

sunkumus, individualių bylų formavimas, 

tvarkymas 

Rugsėjis - 

birželis 

Darbas su mokiniais 
Mokinių, turinčių elgesio, emocijų, socialinių 

problemų individualus konsultavimas 
Pagal poreikį 



Darbas su specialių ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

Pagal poreikį, 

pagal tvarkaraštį 

Sisteminis mokinių lankomumo stebėjimas ir 

tikrinimas 

Rugsėjis - 

birželis 

Mokinių pažeidimų fiksavimas Pagal poreikį 

Klasių valandėlių – diskusijų organizavimas 

žalingų įpročių, patyčių prevencijai, socialinių 

įgūdžių lavinimui 

Rugsėjis - 

birželis 

Darbas su tėvais 

(globėjais) 

Tėvų (globėjų) konsultavimas, informavimas 

dėl iškylančių pamokų lankomumo, 

mokymosi motyvacijos, elgesio problemų 

Pagal poreikį 

Pagalba tėvams krizių atvejais Pagal poreikį 

Bendradarbiavimas su 

klasės auklėtojais, 

mokytojais, 

administracija 

Mokytojų konsultavimas mokinių netinkamo 

elgesio, lankomumo klausimais 
Pagal poreikį 

Dalyvavimas VGK posėdžiuose 
Rugsėjis - 

birželis 

Bendradarbiavimas su 

kitomis socialinėmis 

institucijomis 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir institucijomis, 

teikiančiomis švietimo, socialinę, 

psichologinę, teisinę pagalbą (PPT, VTAT, 

VPK, seniūnijos socialiniais darbuotojais, 

sveikatos apsaugos įstaigomis, krizių centrais 

ir pan.) 

Rugsėjis - 

birželis 

Dalyvavimas Vilniaus miesto socialinių 

pedagogų visuotiniuose susirinkimuose 
Paskelbus 

Prevencinė, projektinė, 

tiriamoji veikla 

Dalyvavimas įvairiuose projektuose, 

programose, akcijose 

Rugsėjis - 

birželis 



Užsiėmimai 1-4, 5-8, I-IV g klasių mokiniams 

pagal mokykloje vykdomas prevencines 

programas „Zipio draugai“, „Įveikime kartu“, 

„Savu keliu“ 

Rugsėjis - 

birželis 

Organizuojamos socialinės-pilietines akcijos 

(Pasaulinė tvarkymosi diena,  Akcija 

„Darom“ ir kt.); 

Rugsėjis - 

birželis 

Tyrimas ,,Adaptacija: 1 kl., 5 kl., III g klasių 

bei naujai atvykę mokiniai“ 
Spalis - lapkritis  

Tyrimas ,,Patyčių paplitimas tarp mokinių 

gimnazijoje“ 
Vasaris - kovas 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 2021-11 

Pasaulio AIDS dienos minėjimas 2021-12 

Savaitė be patyčių 2022-03 

Gegužė – mėnuo be smurto 2022-05 

Prevencinių stendų, lankstinukų ruošimas 
Rugsėjis - 

birželis 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos kėlimas 

Gilinti socialinės pedagogikos žinias 

seminaruose, konferencijose 

Rugsėjis - 

birželis 

Metodinės, mokslinės literatūros studijavimas 
Rugsėjis - 

birželis 

 

 
Laukiami rezultatai: 

- Vykdoma prevencija, mokinių užimtumas padės spręsti mokinių socializacijos, ugdymosi 

problemas  

- Socialinę pedagoginę pagalbą gaus rizikos grupės bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai 

- Bendradarbiavimas su pedagogais, vietos bendruomene, tėvais skatins palankaus gimnazijos 

mikroklimato kūrimą 

Parengė: socialinė pedagogė Anžela  Veršalovič 


