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Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, rūpintis jo socialine 

gerove ir saugumu gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei 

brandai. 

 

Uždaviniai ir kryptys: 

1. Psichinių ir fizinių, asmeninių ir kolektyvinių mokinių ypatybių ir jų raidos sąlygų analizė.  

2. Pagalba stiprinant mokinių psichinę ir fizinę sveikatą.  

3. Pagalba pozityviai mokinio asmenybės raidai, gebėjimo būti asmenybe skatinimas (siekti save 

suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius gyvenimo sprendimus, gebėti realizuoti pozityvias 

asmenines savybes).  

4. Pagalba mokinio intelektinei raidai (skatinti mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų 

raidą, savivoką ir savirealizaciją).  

5. Pagalba kuriant sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką klasėje, gimnazijoje. 

 

Veiklos formos:  

• individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos pedagogais; 

• grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas; 

• prevencinės, auklėjamosios, šviečiamosios veiklos organizavimas; 

• tarpinstitucinės veiklos organizavimas; 

• kvalifikacijos kėlimas, metodinė veikla. 

Funkcijos:  

• įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);  
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• konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja); 

• korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);  

• vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus);  

• šviečiamoji (informuoja, aiškina);  

• koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją;  

• prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);  

• teisinė (tarpininkauja, atstovauja, gina mokinio interesus);  

• socialinio ugdymo.  

 

 

Veiklos planas  

  

Eil.  

Nr.  

Veiklos turinys  Metodai  Data  Atsakingi  

1.  Organizacinė veikla     

1.1.  Socialinio pedagogo veiklos plano 

2020 m. rengimas. 

Informacijos 

rinkimas, veiklų 

derinimas. 

2019-12/ 

2020-01 

Socialinis 

pedagogas. 

1.2.  Gimnazijos ir klasių socialinių pasų 

sudarymas (atnaujinimas).  

Analitinis  

(duomenų rinkimas, 

tikslinimas ir 

analizė).  

Mokslo metų 

eigoje 

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

1.3.  Ypatingo dėmesio reikalaujančių 

mokinių sąrašo sudarymas; 

individualių bylų formavimas, 

tvarkymas.  

Sociologinis 

(duomenų apie 

mokinius rinkimas, 

duomenų 

sisteminimas).  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis  

Pedagogas.  

  

1.4.  Naujai į gimnaziją atvykusių mokinių 

socialinės padėties įvertinimas.  

Analitinis, 

tiriamasis  

(apklausa).   

2019-09  Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

1.5.  Mokinių nemokamo pavežimo į 

mokyklą ir iš jos organizavimas.  

Važinėjančių 

mokinių sąrašų 

sudarymas; 

ataskaitų rengimas.  

Kiekvieną 

mėn.  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

1.6.  Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas, viešinimas. 

 

Informacijos sklaida 

(lankstinukai, 

pranešimai ir kt.). 

Mokslo 

metų eigoje 

Socialinis 

pedagogas.  

1.7. Dalyvavimas gimnazijos renginiuose, 

pagalba juos organizuojant. 

  Mokslo metų 

eigoje 

(gimnazijos 
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veiklos 

planas) 

2.  Individualus darbas su mokiniais     

2.1.  Mokinių supažindinimas  

(priminimas) su gimnazijos vidaus 

darbo taisyklėmis, mokinių teisėmis 

ir pareigomis. 

Individualūs 

pokalbiai; pokalbiai 

klasių valandėlių 

metu.  

2019-09  Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

2.2.  Mokinių pedagoginis pažinimas 

(asmens savybių, polinkių, interesų 

studijos).  

Interviu, pokalbiai, 

stebėjimas.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

2.3.  Individualus mokinių konsultavimas  

socialiniais, pedagoginiais ir 

psichologiniais klausimais.  

Pokalbiai, 

konsultacijos.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas.  

2.4.  Individualus darbas su ypatingo 

dėmesio reikalaujančiais mokiniais. 

Socialinių bei praktinių gebėjimų 

ugdymas.  

Probleminės 

situacijos analizė,  

pokalbiai, 

konsultacijos, 

prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas. 

Pagal 

individualius  

atvejus 

Socialinis 

pedagogas,  

klasių 

vadovai. 

2.5.  Darbas su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kuriems reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba.  

  

Pokalbiai, 

konsultacijos, 

gyvenimiškų 

įgūdžių ugdymas.  

Pagal 

poreikį  

Socialinis 

pedagogas. 

2.6.  Individualus darbas su mokiniais, 

turinčiais mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, adaptacijos problemų.  

  

  

Pokalbiai, 

priežasčių analizė, 

prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai.  

3.  Grupinis darbas su mokiniais  

3.1.  Dalyvavimas klasių valandėlėse. 

Diskusijų (emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos, 

nusikalstamumo temomis) 

organizavimas I-III klasėse. 

Video medžiagos 

peržiūra,  

vaidybinių situacijų 

aptarimas, 

refleksija.  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

3.2.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

klasėse. Mokinių sąmoningumo ir 

asmenybės stiprinimas. 

  

Paskaitos, 

diskusijos, 

pokalbiai.  

Mokslo metų 

eigoje.  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai, 

psichologas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

3.3. Emocinio raštingumo stiprinimo 

užsiėmimai I klasėse. 

Mokymai. Mokslo metų 

eigoje. 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas. 

3.4. Pagalba mokinių tarybai, pasiūlymai 

įvairiais klausimais. 

Pokalbiai, 

konsultavimas. 

Mokslo metų 

eigoje 

Socialinis 

pedagogas. 
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3.5. Socialinio pedagogo prisistatymas  

I klasių mokiniams. Socialinio 

pedagogo vaidmens ir funkcijų 

mokykloje išaiškinimas klasių 

valandėlių metu. 

Diskusija. 2019-09/12. Socialinis 

pedagogas. 

4.  Darbas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)  

4.1.  Glaudžių santykių su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) palaikymas.  

Formalūs ir 

neformalūs 

pokalbiai; laiškų 

siuntimas; 

lankymasis 

šeimose.  

Pagal 

poreikį  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

4.2.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas dėl vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kt. problemų.  

Individualūs 

pokalbiai, 

rekomendacijos.  

Pagal 

poreikį  

Socialinis 

pedagogas  

4.3.  Pagalba šeimoms, kurioms reikalinga 

socialinė parama (nemokamas vaiko 

maitinimas, aprūpinimas 

mokyklinėmis prekėmis).  

Konsultavimas, 

informavimas,  

tarpininkavimas.  

Pagal 

individualius 

atvejus  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai.  

4.4.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas 

apie pedagoginių, socialinių ir 

psichologinių vaiko poreikių 

tenkinimą, tėvų teises ir pareigas.  

Konsultavimas, 

informavimas.  

Pagal 

poreikį  

Socialinis 

pedagogas.  

4.5.  Pagalba tėvams krizių atvejais.  Konsultavimas, 

informavimas, 

emocinis 

palaikymas. 

 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas. 

4.6.  Tėvystės įgūdžių tobulinimo 

užsiėmimai mokinių tėvams pagal 

STEP programą. 

Mokymai  2019-03-07 –  

2019-05-23  

 (18 val., 9 

kassavaitiniai 

užsiėmimai) 

Socialinis 

pedagogas  

5.  Darbas su klasių vadovais, mokytojais, administracija  

5.1.  Mokytojų konsultavimas dėl mokinių 

pamokų nelankymo, netinkamo 

elgesio ir kt. problemų.  

Konsultacijos, 

rekomendacijos.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas.  

5.2.  Pagalba I-ų klasių vadovams kuriant 

bendravimo klasėje, gimnazijoje ir už 

jos ribų taisykles.  

Rekomendacijos, 

konsultavimas.  

2019-09  Socialinis 

pedagogas.  

5.3.  Siūlymų, kaip gerinti socialinį 

pedagoginį klimatą klasėje, 

gimnazijoje, teikimas.  

Rekomendacijos, 

pasitarimai, 

diskusijos.  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas.  

5.4.  Konsultacijos su gimnazijos 

specialistais, komandos ryšių 

palaikymas.  

Pasitarimai (veiklos 

analizė, 

planavimas).  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas  

5.5.  Lankymasis pamokose. Mokinių 

stebėjimas. 

Mokinių probleminio elgesio ir 

mokymosi sunkumų priežasčių 

analizavimas, problemų sprendimas. 

Analitinis  

(stebėjimas, 

duomenų  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas.  
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 rinkimas, analizė), 

strategijos 

numatymas. 

5.6. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

klasių vadovais dėl mokinių 

mokymosi, lankomumo, elgesio, 

adaptacijos ir kt. problemų. Problemų 

sprendimas.  

Pokalbiai, 

konsultavimas, 

strategijų 

numatymas. 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai. 

5.7.  Dalyvavimas direkciniuose 

pasitarimuose, Mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

Pasitarimai, 

posėdžiai.  

Mokslo metų 

eigoje 

(gimnazijos 

veiklos 

planas) 

  

5.8.  Gimnazijos vadovų informavimas 

apie mokinių skriaudimo, 

išnaudojimo, apleistumo, fizinio ir 

psichologinio smurto atvejus.  

 

Pranešimai (žodžiu, 

raštu).  

Atskirais 

atvejais  

Socialinis 

pedagogas.  

6.  Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis  

6.1.  Konsultacijos su Širvintų r. 

savivaldybės socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus specialistais, 

seniūnijų socialinio darbo 

organizatoriais, Vilniaus apskrities 

VTA skyriaus Širvintų rajone, PPT 

specialistais, Širvintų r. policijos 

komisariato pareigūnais sprendžiant 

mokinių problemas (vaiko interesų 

atstovavimas, saugumo užtikrinimas, 

pagrindinių reikmių tenkinimas).  

 

Konsultacijos, 

pasitarimai, 

posėdžiai, 

lankymasis šeimose 

ir kt.  

Pagal poreikį  Socialinis 

pedagogas.  

6.2.  Ryšių palaikymas su rajono 

mokyklomis, įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis, 

teikiančiomis socialinę, psichologinę, 

teisinę pagalbą. 

  

Susitikimai, 

konsultacijos ir kt.  

Mokslo metų 

eigoje  

Socialinis 

pedagogas.  

7.  Komandinis darbas  

7.1.  Dalyvavimas gimnazijos vaiko 

gerovės komisijos veikoje: pasitarimų 

ir posėdžių dėl mokinių problemų 

sprendimo iniciavimas.  

Posėdžiai, 

pasitarimai ir kt.  

Pagal VGK 

planą  

Socialinis 

pedagogas.  

7.2.  

  

  

Dalyvavimas Širvintų r. socialinių ir 

kitų pagalbą mokyklai teikiančių 

pedagogų metodinio būrelio veikloje.  

Susirinkimai, 

renginiai.  

Pagal planą    

7.3. 

 

 

Dalyvavimas klasių vadovų 

metodinio būrelio veikloje.  

Pasitarimai, 

susirinkimai, 

renginiai. 

Pagal planą    
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7.4. Bendradarbiavimas su kitais pagalbos 

mokiniui specialistais. Dalyvavimas 

pasitarimuose sprendžiant mokinių 

elgesio, mokymosi motyvacijos 

problemas. 

Pasitarimai, 

(keitimasis 

informacija, 

problemų 

sprendimas). 

Pagal poreikį Socialinis 

pedagogas. 

8.  Prevencinė, projektinė, tiriamoji veikla    

8.1.  Tolerancijos dienai skirti renginiai. 

 

Debatai 2019-11  Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

dorinio 

ugdymo 

mokytojai, 

klasių 

vadovai.  

8.2.  Pasaulinei AIDS dienai skirti 

renginiai. 

 

Informacinis  

stendas.  

2019-12  Socialinis 

pedagogas, 

biologijos 

mokytojai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

mokinių 

taryba.  

8.3. 

 

 

 

 

 

Patyčių prevencijos programos 

įgyvendinimas klasių valandėlių 

metu. Tolerancijos ir bendravimo 

įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklai 

mokiniams.  

Pokalbiai, 

diskusijos, 

Mokymai. 

 

 

Mokslo metų 

eigoje.  

 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

klasių 

vadovai. 

 

8.4.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

klasėse. Mokinių sąmoningumo ir 

asmenybės stiprinimas. 

  

Paskaitos, 

diskusijos, 

pokalbiai.  

Mokslo metų 

eigoje.  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių 

vadovai, 

psichologas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

8.5. Emocinio raštingumo stiprinimo 

užsiėmimai klasėse. 

Mokymai. Mokslo metų 

eigoje (pagal 

psichologo 

veiklos 

planą). . 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas. 

8.6.  Lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai, 

sveikatos stiprinimo programa. 

Stendas. Mokslo metų 

eigoje.  

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

8.7. 

 

 

„Veiksmo savaitė Be Patyčių 2019“ 

Dalyviai I-IV kl. mokiniai. 

Akcija. 2019-03 Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 
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klasių 

vadovai  

8.8.  I, III klasių mokinių adaptacijos 

tyrimas (mokinių prisitaikymo 

mokykloje stebėjimas, pirminis 

įvertinimas, intervencijų numatymas 

sunkumų turintiems mokiniams).  

Interviu.  2019-09/12  Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

klasių 

vadovai. 

8.9. I, III klasių mikroklimato tyrimas. Kokybinė apklausa. 2019-11 Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

9.  Savišvieta, kvalifikacijos kėlimas, metodinė veikla   

9.1.  Dalyvavimas kvalifikacijos kursuose, 

seminaruose, mokymuose. 

Pasiruošimas konsultacijoms, 

pranešimams, tyrimams  

  Mokslo metų 

eigoje  

  

9.2.  Dalyvavimas socialinių pedagogų 

metodinio būrelio veikoje.  

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi, 

konsultacijos.  

Mokslo metų 

eigoje  

  

9.3.  Socialinio pedagogo norminės bazės 

dokumentų analizė, metodinės ir 

mokslinės literatūros studijos. 

Saviugda.  Nuolat    

10.  Kita veikla   

10.1.  Metodinės medžiagos rinkimas.  Mokslo metų 

eigoje 

  

10.2. Kabineto aplinkos kūrimas.  Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

Socialinė pedagogė    Rita Kamarauskienė    

 

 


