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Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti  mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą 

mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai. Teikti socialinę-pedagoginę 

pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, padėti užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant 

priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo {-si} procesui 

Uždaviniai:  

1. Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius, turinčius įvairių socialinių, pedagoginių problemų .  

2. Analizuoti aplinkos faktorius, turinčius neigiamos įtakos mokinių ugdymo(-si) procesui ir 

socializacijai.  

3. Kurti saugią ir sveiką mokinių socializacijos aplinką.  

4. Kartu su mokyklos administracija, pedagogais taikyti mokinių drausminimo priemonių sistemą, 

siekiant didesnės vaikų atsakomybės už savo veiksmus ir elgesį.  

5. Bendradarbiaujant su mokyklos administracija, klasių auklėtojais, mokytojais kitais pagalbą 

teikiančiais specialistais šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos ar vengia tai daryti . 

6. Prisidėti prie prevencinio darbo  mokykloje organizavimo. 

7. Rengti įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaikų socializacijai.  

8. Bendradarbiauti su kitomis socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, institucijomis. 

Veiklos formos: 

• individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais), mokyklos pedagogais; 

• grupinio darbo ir komandinės veiklos mokykloje organizavimas; 

• prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas; 

• tarpinstitucinės veiklos organizavimas.  

 

 



Veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Atsiskaitymo forma Data Atsakingi 

1. Organizacinė veikla 

 

1.1. Mokyklos socialinio paso 

sudarymas. 

Klasių pasai pateikiami 

klasių vadovams.  

Rugsėjis - 

spalis 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

1.2. Naujai atėjusių mokinių 

socialinės padėties įvertinimas. 

Individualus aptarimas 

su klasių auklėtojais, 

reikalui esant su 

mokyklos 

administracija 

Spalis – 

lapkritis 

 

 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

1.3. Mokinių nemokamo maitinimo  

organizavimas 

 Nuolat Soc. pedagogas 

  Aprūpinimo mokyklinėmis 

prekėmis organizavimas,  

 Rugsėjis - 

lapkritis 

Soc. pedagogas 

2. Individualus darbas su mokiniais 

 

2.1. Mokinių pedagoginis pažinimas 

(asmens savybių, polinkių, 

interesų studijos). 

Individualūs pokalbiai 

su mokiniais, 

mokytojais. 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

2.2. Individualus mokinių 

konsultavimas socialiniais, 

pedagoginiais ir psichologiniais 

klausimais. 

Pokalbiai, 

konsultacijos. 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Soc. pedagogas 

2.3. Individualus darbas su 

mokymosi motyvacijos ir 

lankomumo problemų turinčiais 

mokiniais. 

Pokalbiai, priežasčių 

analizė, prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas. 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

2.4. Padėti adaptuotis mokykloje 

naujai atvykusiems mokiniams: 

susipažinimas su mokiniu, 

problemų aptarimas, pagalbos 

teikimas. 

Pokalbiai, priežasčių 

analizė. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

4. Darbas su mokinių tėvais 

 

4.1. Glaudžių santykių su tėvais 

palaikymas. 

Pokalbiai, laiškai, 

lankymasis šeimose, 

dalyvavimas klasių tėvų 

susirinkimuose. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas,  

4.2. Tėvų konsultavimas ir 

informavimas dėl vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kt. 

problemų. 

Individualūs pokalbiai,  Pagal poreikį Soc. pedagogas 

4.3. Tėvų švietimas apie 

pedagoginių, socialinių ir 

psichologinių vaiko poreikių 

tenkinimą.  

Konsultavimas, 

informavimas. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 



4.4. Pagalba tėvams krizių atvejais. Konsultavimas, 

informavimas 

Pagal ind. 

atvejus 

Soc. pedagogas,  

5. Darbas su klasės vadovais, mokytojais, administracija 

 

5.1. Mokytojų konsultavimas dėl 

mokinių mokyklos nelankymo, 

netinkamo elgesio ir kt. 

problemų. 

Konsultacijos, 

rekomendacijos. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

5.2. Mokinių probleminio elgesio ir 

mokymosi sunkumų priežasčių 

problemų sprendimas. 

Duomenų rinkimas, 

analizė, strategijos 

numatymas. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

5.3. Vadovo informavimas apie 

mokinių problemas, fizinio ir 

psichologinio smurto atvejus. 

Pranešimai. Atskirais 

atvejais 

Soc. pedagogas 

5.                            Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis 

 

5.1. Konsultacijos su Tauragės r. 

Mažonų seniūnijos socialiniais 

darbuotojais, Tauragės r. VTAT 

specialistais, Tauragės r. 

policijos komisariato 

specialistais, PPT specialistais. 

 pasitarimai, 

posėdžiai, lankymasis 

šeimose. 

Pagal poreikį Soc. pedagogas 

5.2. Ryšių palaikymas su rajono 

mokyklomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis 

socialinę, psichologinę, teisinę 

pagalbą. 

 

Konsultacijos, 

pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Mokslo metų 

eigoje 

Soc. pedagogas 

6. Komandinis darbas 

 

6.1. Dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijos veikoje. 

Posėdžiai, pasitarimai ir 

kt. 

Pagal planą Soc. pedagogas. 

7.                                        Prevencinė, projektinė, tiriamoji, šviečiamoji veikla 

 

7.1. Organizavimas Tolerancijos 

dienos. 

 

Vykdomos veiklos Lapkritis  Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

7.2 Prevencinės vakaronės 

organizavimas ,,Bendraudami ir 

bendradarbiaudami mokomės 

vieni iš kitų“ 

Vakaronė Lapkritis Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

7.3. Patyčių prevencijos 

įgyvendinimas, organizuojant 

veiksmo akciją „Be patyčių 

2018“. 

Akcija. Kovas  Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

7.4 Sveikatingumo projekto 

parengimas ir vykdymas 

,,Sveikatos šaltinio beieškant...“ 

Projektas Balandis  Soc. pedagogas 

7.5 Socializacijos projekto ,,Vasaros 

mozaika“ parengimas 

Projektas Kovas Soc. pedagogas, 

7.6. Tyrimų vykdymas, rezultatų Apklausa (duomenų Pagal poreikį Soc. pedagogas, 



pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

apdorojimas, analizė). klasių auklėtojai,  

7.7. Su mokinių savanorių komanda 

organizuoti „Kalėdinių dovanėlių 

mugę“. 

Vykimas i Lauksargių 

globos namus.  

Gruodis  Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

7.8. Reguliarus mokinių lankomumo 

stebėjimas ir vertinimas. 

. 

Ataskaitos Mokslo metų 

eigoje. 

 Kas mėnesį. 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 

8. Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

 

8.1. Dalyvavimas kvalifikacijos 

kursuose, seminaruose. 

Saviugda. Mokslo metų 

eigoje 

 Soc. pedagogas 

8.2. Soc. pedagogo norminės bazės 

dokumentų analizė, metodinės ir 

kt. literatūros studijos. 

Saviugda. Nuolat Soc. pedagogas 

Planą parengė vyr. socialinė pedagogė Jolita Žemaitienė 

 

 

 


