
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 

                                                                               SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M. M. 

 

Tikslas - rūpintis mokinių socialine 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: 

1. Siekti užtikrinti saugią ir sveiką mokinių socializacijos aplinką; 

2. Įvairiais klausimais rinkti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, priimti tinkamus sprendimus bei konsultuoti mokyklos bendruomenės narius 

įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidimu susijusiais klausimais; 

3. Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje; 

4. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, nepatenkinamo mokymosi, mokyklos taisyklių nepaisymo, užimtumo, 

emocijų ir elgesio, bendravimo su aplinkiniais bei kitas problemas bei vykdyti jų prevenciją; 

5. Dirbti kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, tėvais ir kitais specialistais; 

6. Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje ir įtraukti mokinius į socialinę veiklą. 

 

 Socialinio pedagogo veiklos formos: 

 individualus darbas su mokiniais; 

 darbas su šeimomis (globėjais ar rūpintojais); 

 darbas su klasių auklėtojais, mokytojais, vadovais; 

 užimtumo organizavimas (prevencinė veikla); 

 bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir kitais socialiniais partneriais; 

 komandinis darbas; 



 tiriamoji veikla; 

 mokinių maitinimo ir pavėžėjimo koordinavimas mokykloje; 

 kvalifikacijos kėlimas; 

 kita veikla. 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS  

Konsultacinės valandos  

Pirmadienis: 8.00 – 12.00 val. / 12.30 – 14.30 val. 

Trečiadienis: 8.00 – 14.00 val.    

Ketvirtadienis: 8.00 – 12.00 val. / 12.30 – 14.30 val. 

    

 

 

 

 

 

 

  



Veiklos kryptys Veiklos turinys Metodai Laikas Atsakingi 

Organizacinė 

veikla 
  

Mokyklos ir klasių socialinių pasų sudarymas.  Analitinis (duomenų rinkimas ir 

analizė).  

2019-01  Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Rizikos grupės mokinių sąrašo sudarymas; individualių 

bylų formavimas, tvarkymas.  

Sociologinis (duomenų apie 

mokinius rinkimas, duomenų 

sisteminimas).  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas  

Naujai atėjusių mokinių socialinės padėties įvertinimas.  Analitinis, tiriamasis (apklausa).  Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas.  Informacijos sklaida 

(lankstinukai, pranešimai).  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

  

Mokinių pedagoginis pažinimas (asmens savybių, 

polinkių, interesų studijos).  

Interviu, pokalbiai, stebėjimas.  Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Individualus mokinių konsultavimas socialiniais, 

pedagoginiais ir psichologiniais klausimais.  

Pokalbiai, konsultacijos.  Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas  

Individualus darbas su padidinto dėmesio 

reikalaujančiais mokiniais.  

Probleminės situacijos analizė, 

pokalbiai, konsultacijos, 

prevencinių priemonių 

įgyvendinimas. 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių stebėjimas, 

problemų nustatymas ir pagalbos teikimas.  

Probleminės situacijos analizė, 

konsultacijos. 

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas,  

specialusis 

pedagogas  

Individualus darbas su mokymosi motyvacijos ir 

lankomumo problemų turinčiais mokiniais.  

Pokalbiai, priežasčių analizė, 

prevencinių priemonių 

įgyvendinimas.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Grupinis darbas 

su mokiniais 
 

Dalyvavimas klasių valandėlėse. Diskusijų (emocinės, 

fizinės, seksualinės prievartos, nusikalstamumo 

temomis) organizavimas II-IV klasėse.  

Video medžiagos peržiūra, 

vaidybinių situacijų aptarimas, 

refleksija. 

  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  



Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos vykdymas klasėse.  

 

Paskaitos, diskusijos, pokalbiai.  Mokslo metų 

eigoje.  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Darbas su 

mokinių tėvais 
 

Glaudžių santykių su tėvais palaikymas.  Formalūs ir neformalūs 

pokalbiai; laiškų siuntimas; 

lankymasis šeimose.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų praleidinėjimo, 

mokymosi motyvacijos, elgesio ir kt. problemų.  

Individualūs pokalbiai, 

rekomendacijos.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Pagalba šeimoms, kurioms reikalinga socialinė parama 

(nemokamas vaiko maitinimas).  

Konsultavimas, informavimas,  

tarpininkavimas.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių ir 

psichologinių vaiko poreikių tenkinimą, tėvų teises ir 

pareigas.  

Konsultavimas, informavimas.  Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Pagalba tėvams krizių atvejais.  Konsultavimas, informavimas, 

emocinis palaikymas. 

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Darbas su klasių 

vadovais, 

mokytojais, 

administracija 
  

Mokytojų konsultavimas dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, netinkamo elgesio ir kt. problemų.  

Konsultacijos, rekomendacijos.  Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Siūlymų, kaip gerinti socialinį-pedagoginį klimatą 

klasėje, mokykloje, teikimas.  

Rekomendacijos, pasitarimai.  Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas  

Konsultacijos su mokyklos specialistais, komandos 

ryšių palaikymas.  

Pasitarimai (veiklos analizė, 

planavimas).  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Mokinių probleminio elgesio ir mokymosi sunkumų 

priežasčių tyrimai, problemų sprendimas.  

Analitinis (duomenų rinkimas, 

analizė), strategijos numatymas.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Dalyvavimas direkciniuose pasitarimuose, mokyklos 

tarybos posėdžiuose. 

Pasitarimai,  

posėdžiai.  

Atskirais 

atvejais 

Socialinis 

pedagogas 

Mokyklos vadovų informavimas apie mokinių 

skriaudimo, išnaudojimo, apleistumo, fizinio ir 

psichologinio smurto atvejus.  

Pranešimai.  Atskirais 

atvejais  

Socialinis 

pedagogas  



Bendradarbiavi

mas su kitomis 

socialinėmis 

institucijomis 
 

Konsultacijos su Lazdijų r. savivaldybės socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Lazdijų r. 

VTAT specialistais, Lazdijų r. PK prevencijos poskyrio 

specialiste sprendžiant mokinių problemas (vaiko 

interesų atstovavimas, saugumo užtikrinimas, 

pagrindinių reikmių tenkinimas).  

Konsultacijos, pasitarimai,  

posėdžiai, lankymasis šeimose ir 

kt.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

Ryšių palaikymas su rajono mokyklomis,  

įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, 

teisinę pagalbą.  

Konsultacijos,  

pasikeitimas informacija ir kt.  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas  

 

 

Komandinis 

darbas 

 

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje: 

pasitarimų ir posėdžių dėl mokinių problemų sprendimo 

iniciavimas.  

Posėdžiai, pasitarimai ir kt.  Pagal planą  Socialinis 

pedagogas.  

Dalyvavimas Lazdijų r. socialinių ir kitų pagalbą 

mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio 

veikloje. 

Susirinkimai, renginiai Pagal planą  

Dalyvavimas klasių vadovų metodinio būrelio veikloje. Pasitarimai, susirinkimai. Pagal planą  

Užimtumo 

organizavimas, 

prevencinė, 

projektinė, 

tiriamoji veikla 

Organizuoti mokiniams pokalbius – seminarus, 

valandėles, nusikalstamumo, žalingų įpročių 

prevencijos temomis. 

Prevencinių renginių 

organizavimas su rizikos 

grupei priklausančiais, 

turinčiais socialinių 

problemų moksleiviais. 

Mokslo 

metų eigoje 

Socialinė 

pedagogė, 

klasės vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Prevencinis darbas (psichoaktyvių medžiagų, 

nusikalstamumo, lankomumo problemų, delinkventinio 

elgesio, smurto priemonių planas, sveikos gyvensenos, 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir kt.). 

Pokalbiai, diskusijos su 

moksleiviais apie 

alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo žalą, prevencines 

priemones 

Mokslo 

metų eigoje 

Socialinė 

pedagogė, 

klasės vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas klasių 

valandėlių metu.  

Pokalbiai, diskusijos.  Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai, 

psichologas  



Tarptautinės saugesnio interneto dienos paminėjimas. Akcija. 2019-02 Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai 

Akcija „Veiksmo savaitė Be Patyčių 2016“ Akcija. 2019-03 Socialinis 

pedagogas 

Tarptautinės kovos su triukšmu dienos paminėjimas. Akcija. 2019-04 Socialinis 

pedagogas 

Vaikų vasaros stovyklos programos ruošimas.  2019-05 Socialinis 

pedagogas 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus. Akcija , skirta 1-4 klasių 

mokiniams. 

2019-05 Socialinis 

pedagogas 

Dieninės vaikų vasaros stovyklos organizavimas. Stovykla. 2019-06 Socialinis 

pedagogas 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas kvalifikacijos kursuose, seminaruose. Saviugda. Mokslo metų 

eigoje 

 

Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinio 

būrelio veikloje.  

Pasidalijimas gerąja patirtimi. Mokslo metų 

eigoje 

 

Socialinio pedagogo norminės bazės dokumentų 

analizė, metodinės ir mokslinės literatūros studijos. 

Saviugda. Nuolat  

 

Laukiami rezultatai: 

 Mokykla taps saugia ir sveika mokiniui aplinka; 

 Mokyklos bendruomenės nariai gaus socialinę pedagoginę pagalbą, o tai padės gero mokyklos mikroklimato kūrimui; 

 Pagalbą gaus rizikos ir specialiųjų poreikių mokiniai; 

 Vykdoma prevencija, mokinių užimtumas padės spręsti mokyklos mokinių problemas; 

 Bendradarbiavimas su visais pedagogais ir bendradarbiavimas su vietos bendruomene, tėvais bei kitais specialistais duos teigiamų rezultatų visai 

mokyklos bendruomenei. 

 



Pastaba: atsižvelgiant į organizuojamus renginius rajone, seminarus ir kitas organizuojamas veiklas, socialinio pedagogo veiklos planas gali keistis.  

 

 

 

Socialinė pedagogė                                                 ________________________                                                                              Judita Dzevyžienė 

 


