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PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos  
2018  m. sausio 8 d.   

posėdyje, protokolo Nr.1 

 
PATVIRTINTA 

Kulautuvos pagrindinės  

mokyklos direktoriaus 

2018 m. sausio 8 d.   
įsakymu Nr. V-5 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

Prioritetas - saugios, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankios mokyklos 

aplinkos kūrimas. 

          Tikslas - padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje 

bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

 

Uždaviniai:  
1. Siekti užtikrinti saugią ir sveiką mokinių socializacijos aplinką. 

2. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas 

spręsti kartu su mokiniu. 

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

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

 

Pagrindinės veiklos kryptys:  

- Individualus darbas su mokiniais. 

- Darbas su mokinio šeima.  

- Darbas su klasės vadovais, mokytojais. 

- Komandinis darbas, darbas mokyklos komisijose, grupėse.  

- Užimtumo organizavimas.  

- Tiriamoji veikla. 

- Kvalifikacijos kėlimas.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 
Laikas 

 
Atsakingi 

 

Individualus darbas su mokiniais 

1.  

 

Individualūs pokalbiai su ugdytiniais, turinčiais elgesio 

problemų, bendravimo sunkumų ir/ar neturinčiais 

susiformavusių būtinų socialinių įgūdžių 

Pagal 

poreikį 

 

Socialinė 

pedagogė, 

kl. auklėtojai,  

VGK 

2.  

 

Rizikos grupės mokinių ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga 

socialinio pedagogo pagalba, stebėjimas ir pagalbos 

teikimas 

Nuolat Socialinė 

pedagogė, 

logopedė 

Darbas su mokinio šeima 

1.  

 

Bendradarbiavimas su besikreipiančiais tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jų konsultavimas ir 

rekomendacijų teikimas vaikų auklėjimo klausimais 

 

Pagal 

poreikį 

 

Socialinė pedagogė 
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2.  Pranešimas „Tėvų vaidmuo sprendžiant vaikų patyčių 

problemas“ visuotiniame tėvų susirinkime 

 

Spalis Socialinė pedagogė 

3.  Lankstinukas „Saugumas ir pavojai internete“ 

(patarimai tėvams) 

Spalis Socialinė pedagogė 

Darbas su klasės vadovais, mokytojais 

1. Pedagogų konsultavimas, padedant spręsti socialines 

problemas, organizuojant prevencinį darbą, 

rekomendacijų teikimas 

Nuolat Socialinė pedagogė 

2. Pranešimas „Klasės valdymas pamokoje“ mokytojų 

metodinėje dienoje 

Sausis Socialinė pedagogė 

3. Pranešimas „Darbas su probleminio elgesio mokiniais 

mokykloje“ pradinių klasių metodinėje grupėje 

Birželis Socialinė pedagogė 

4. Mokyklos socialinio paso pristatymas klasės auklėtojų 

metodinėje grupėje 

Lapkritis Socialinė pedagogė 

Komandinis darbas, darbas mokyklos komisijose, grupėse 

1. Darbas Vaiko gerovės komisijoje Nuolat Socialinė pedagogė 

2. 

 

Pranešimų apie patyčias analizė. Patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių planavimas  

Pagal 

poreikį 

VGK 

3. 

 

Bendradarbiavimas su mokyklos savivaldos 

institucijomis, savivaldybės pagalbą teikiančiomis 

institucijomis bei organizacijomis, socialiniais 

partneriais 

Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė 

4. 

 

Bendradarbiavimas su Kauno rajono Socialinių 

paslaugų centro socialine darbuotoja darbui su  

rizikos šeimomis, su Kulautuvos, Batniavos, 

Raudondvario seniūnijų socialiniais darbuotojais 

Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė 

 

5. Metodinės priemonės bei bendro kūrybinio darbo 

pristatymas metodinių darbų mugėje Raudondvaryje 

Sausio 9 d Pagalbos 

specialistai 

6. Darbas nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 

maisto paketų į namus išdalinimo  komisijoje 

   Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė 

7. Darbas Sveikatos stiprinimo koordinacinėje grupėje Nuolat Socialinė pedagogė 

Užimtumo organizavimas 

1. „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“                       Kovas VGK, 

Mokinių tar. 

2. Saugaus eismo akcija „Būk matomas“ Spalis Socialinė pedagogė 

 

3. Tolerancijos diena Lapkritis VGK, 

Mokinių tar. 

4. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas Gruodis VGK, 

Mokinių tar. 

5. Klasės valandėlė „Mokausi draugauti“ 5 kl. Vasario 26  

6. Prevencinės programos „Gyvai“ vykdymas 6-je klasėje Sausis - 

gegužė 

7. Klasės valandėlė „Kaip galime reaguoti į patyčias?“ 

9–10  kl. 

Kovo 26  

8. Klasės valandėlė „Pagarbus elgesys“ 7–8  kl. Balandžio 

16 d. 
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9. Supažindinimas su saugaus elgesio mokykliniame 

autobuse taisyklėmis 

Rugsėjo 3  Socialinė pedagogė 

10. Klasės valandėlė „Kaip man sekasi?“ 5 kl. Lapkričio 

12 d. 

Socialinė pedagogė 

11.  Prevencinių projektų, priemonių bei programų 

rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas 

Pagal 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė, VGK 

12. Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas  

kontrolė, problemų analizė ir šalinimas 

Nuolat Socialinė 

pedagogė, VGK 

Tiriamoji veikla 

1. Mokyklos socialinio paso parengimas Spalis 

2. Anketinė apklausa ,,Penktokų adaptacijos tyrimas“. 

Rezultatų analizė aptarimas VGK, Mokytojų taryboje, 

tėvų susirinkimuose 

Lapkritis 

      

3. 

Anketinė apklausa „Patyčių masto nustatymas 

mokykloje“. Rezultatų analizė ir aptarimas VGK,  

Mokytojų taryboje, tėvų susirinkimuose 

Lapkritis 

Socialinių paslaugų teikimas 

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas, 

duomenų SPIS sistemoje tvarkymas  

Nuolat 

2. Mokinių pavežėjimo į mokyklą/iš mokyklos 

organizavimas, dokumentacijos tvarkymas 

Nuolat 

3. Programos „Vaisių ir daržovių, bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“ administravimas 

Nuolat 

Kvalifikacijos kėlimas 

1. Socialinių pedagogų pasitarimai, seminarai, 

konferencijos 

Visus 

metus 

Socialinė pedagogė 

2. Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, 

dalijamasis seminarų medžiaga 

Visus 

metus 

Socialinė pedagogė 

 

Planą parengė socialinė pedagogė Elvyra Lukoševičienė 


