
2021 METŲ SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS: Teikti socialinę – pedagoginę pagalbą centro mokiniams, šalinti priežastis, trukdančias 

mokinio(-ių)  procesui, pozityviai socializacijai. 

UŽDAVINIAI:  

 veiklas planuoti atsižvelgiant į Centro prioritetus (socialinių kompetencijų ugdymas, 

bendradarbiavimas su tėvais, klasių kuratoriais);  

 įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, centro taisyklių nepaisymo, 

bendravimo su aplinkiniais bei kitas mokiniams iškylančias problemas, Inicijuojant bei 

įgyvendinant prevencinės veiklos priemones.  

 palaikyti ryšį su įvairiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis 

socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą. 

 

 

EIL. 

NR 

    Veiklos turinys Metodai        Data      Atsakingi 

 

1. Individualus darbas su mokiniais 

1.1 Individualus mokinių 

konsultavimas socialiniais, 

psichologiniais klausimais. 

Pokalbiai, 

konsultacijos. 

Mokslo metų 

eigoje, pagal 

individualius 

atvejus. 

Socialinis 

pedagogas. 

1.2 Individualus darbas su 

specialiųjų poreikių 

turinčiais mokiniais. 

Pokalbiai, 

analizavimas, 

sprendimų 

priėmimas. 

Mokslo metų 

eigoje, pagal 

individualius 

atvejus. 

Socialinis 

pedagogas. 

1.3 Ataskaitų teikimas, 

dokumentacija. 

Dokumentų 

tvarkymas. 

Naujos 

informacijos 

pildymas. 

Švietimo 

pagalbos 

gavėjų sąrašų 

sudarymas. 

Mokinių 

nemokamo 

maitinimo 

registravimas 

SIPS 

sistemoje. 

Ataskaitos 

apie mokinį 

parengimas.  

Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas. 

2. Darbas su šeima ( tėvais, globėjais, rūpintojais) 



 

3. Darbas su klasių vadovais, kuratoriais, administracija 

3.1 Bendradarbiavimas, 

švietimas, konslutavimas. 

Mokinių 

socialinių – 

pedagoginių 

problemų 

sprendimas, 

sprendimų 

priėmimas dėl 

netinkamo 

elgesio, 

pamokų 

praleidinėjimo, 

konfliktinių 

situacijų. 

 Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis pedagogas, 

kuratoriai, klasių 

vadovai. 

 

4. Darbas (centro ) darbinėse grupėse 

 

4.1 Bendradarbiavimas, 

sprendimų priėmimas. 

Dalyvavimas 

centro vaiko 

gerovės 

komisijos 

veikloje: tėvų, 

globėjų, 

rūpintojų 

pakvietimas, 

pagalbos  

mokiniui 

numatymas, 

kitų klausimų 

sprendimai. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai. 

 

 

 

 

2.1 Tėvų konsultavimas dėl 

vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kitų 

problemų. 

Individualūs 

pokalbiai, 

rekomendacij

os. 

Pagal poreikį. Socialinis 

pedagogas. 

 Tėvų konsultavimas dėl 

vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kitų 

problemų. 

Apsilankymas 

šeimose jai 

šeima 

atsisako 

bendradarbiau

ti. 

Pagal poreikį. Socialinis 

pedagogas, klasių 

kuratoriai. 



5. Organizacinė veikla (prevencinė veikla) 

5.1 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Kultūros paso 

koordinavimas, 

renginių paieška. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas. 

 

5.2 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programa „Savu 

keliu“ 

įgyvendinimas 

Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas. 

5.3 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Integruota etikos pamoka su 

9/10J klasės mokiniais 

Sveikos mitybos 

skatinimas, 

užsiėmimai. 

Skaidrių 

demonstravimas. 

Aptarimas. 

2021- 02- 11 Socialinis 

pedagogas, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

Etikos mokytojas 

R. Petrauskis. 

 

5.4 Prevencinė veikla  

sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ. 

Integruotos prevencinės 

pamokos su 9/10J klasės 

mokiniais. 

 Laiškas 

“Emocija”, 

piešiniai 

atspindintys 

vaikų emocijas, 

jų įvardijimas. 

Piešinių paroda.  

Socialinės 

dokumentikos 

filmas 

paaugliams „Jie“ 

paaugliai be 

grimo.  

2021-03 

 

 

Socialinis 

pedagogas, 9/10 J 

klasių kuratoriai. 

Vilma 

Nausedienė, 

Audronė 

Lyliškienė. 

5.5 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Integruota lietuvių pamoka. 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

dienos 

paminėjimas. 

Klausimynas, 

kovo 11 ir mes. 

2021 -03- 11 Socialinis 

pedagogas, 

lietuvių kalbos 

mokytoja Saulina 

Grinčinaitienė, 

mokinių taryba. 

5.6 Eksperimentinė veikla. 

Integruota chemijos pamoka. 

9/10J klasės mokiniai 

Vandens dienos 

paminėjimas. 

2021- 03- 25 Socialinis 

pedagogas, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

chemijos 

mokytoja Silvija 

Zabarskienė 



5.7 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Tarptautinė 

jaunimo 

solidarumo diena. 

2021 – 04 - 23 Socialinis 

pedagogas, 

mokinių taryba. 

5.8 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Integruota pamoka. 

Pasaulinės 

kokteilių dienos 

paminėjimas.  

2021- 05- 13 Socialinis 

pedagogas, 

technologijų ir 

ikiprofesinio 

mokymo 

vyresnioji 

mokytoja Irina 

Būdvytienė. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

5.9 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Mokymai. Burnos 

higiena. 

2021-06- 03 Socialinis 

pedagogas. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

6 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Pranešimas – 

diskusija. 

Tvarkos, elgesio 

taisyklės. 

2021 -09- 02 Socialinis 

pedagogas. 

6.1 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Pasaulinės 

savižudybių 

dienos 

paminėjimas,  

2021- 09- 10 Socialinis 

pedagogas. 

6.2 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Traumų ir 

sužalojimų 

prevencija. 

2021- 10- 14 Socialinis 

pedagogas. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

6.3 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

Psichikos 

sveikatos 

stiprinimas, ir 

žalingų įpročių 

prevencija. 

Diskusija, 

debatai. 

2021- 11- 04 Socialinis 

pedagogas. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

6.4 Veiksmų koordinavimas, 

veiklų iniciavimas, 

vykdymas, 

bendradarbiavimas. 

AIDS dienai 

paminėti. 

Protmūšis. 

2021- 12- 09 Socialinis 

pedagogas. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė. 

 

 

 



7. Tiriamoji veikla 

7.1 Centro mikroklimatas Tyrimas. 

Apklausa. 

Analizė. 

2021- 02-09 Socialinis 

pedagogas. 

7.2 Smurtas ir patyčios centre. Pokalbiai, 

diskusijos, 

apklausa. 

Supažindinimas 

su patyčių dežute. 

2021- 10- 20 Socialinis 

pedagogas. 

 

8. Savišvieta, kvalifikacijos kėlimas 

 

8.1 Dalyvavimas kvalifikacijos 

kursuose, seminaruose. 

Saviugda. Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas. 

8.2 Dalyvavimas socialinių 

pedagogų metodiniuse 

susirinkimuose. 

Pasidalinimas 

gerąja patirtimi. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas. 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos: 

 https://www.bepatyciu.lt/ 

http://www.vaikulinija.lt/ 

http://www.draugiskasinternetas.lt/ 

https://www.smc.silute.lm.lt/wp-content/uploads/2020/11/Rekomendacijosmokyklomsirmokiniams.pdf  

 

https://www.bepatyciu.lt/
http://www.vaikulinija.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.smc.silute.lm.lt/wp-content/uploads/2020/11/Rekomendacijosmokyklomsirmokiniams.pdf

