
 
KELM ĖS R. PAKRAŽANČIO GIMNAZIJA 

SOCIALINIO PEDAGOGO 
VEIKLOS PLANAS  

2018-2019 m.m. 
Prioritetas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. 
 
Tikslai: 
1.Suteikti kvalifikuotą socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 
sprendžiant mokinių problemas, susijusias su mokinių lankomumu, pažangumu,užimtumu,mokymosi motyvacijos, 
elgesio ir kitomis problemomis. 
2.Stiprinti prevencinį darbą gimnazijoje. 
3.Kurti saugią, palankią vaiko ugdymui atmosferą gimnazijoje. 
 
Uždaviniai: 
1.Įvertinti ir numatyti galimas problemas,kurios gali kilti gimnazijos bendruomenėje, rūpintis jų prevencija. 
2.Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių gimnazijos nelakymo, pažangumo,užimtumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, bendravimo su aplinkiniais ir kitas 
problemas. 
3.Organizuoti prevencinį darbą patyčių, alkoholio,narkomanijos, tabako ir kitose srityse. 
4.Mokyti vaikus kūrybiškai, kritiškai mąstyti, geranoriškai bendrauti su mokytojais, bendraklasiais, su kitais  
gimnazijosbendruomenės nariais. 
5.Padėti tėvams, mokytojams geriau suprasti vaiką ir jo poreikius; 
6.Analizuoti gimnazijos nelankymo priežastis. 
7.Bendradarbiauti su pedagogais, vaikų artimaisiais bei kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, 
užtikrinančiomis mokinių užimtumą ir saugumą. 
 
 
 
SOCIALINĖS PAGALBOS GIMNAZIJOJE FORMOS, METODAI: 
 
1.Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė: 
- pokalbiai su mokytojais, klasių vadovais, gimnazijosadministracija, kitais gimnazijos bendruomenės nariais, tėvais; 
- mokinių lankymas namuose; 
- dalyvavimas Pakražančio ir Kelmės kaimiškosios seniūnijų veikloje. 
2. Individualus darbas su mokiniais :  
- individualus mokinių konsultavimas (pasipriešinimas patyčioms, vaiko teisių ir pareigų klausimai, elgesio koregavimas ir kt.);  
- tiesioginis bendravimas su mokiniais (dalyvavimo meninės saviraiškos, sporto būreliuose skatinimas, mokymosi sunkumų įveikimas ir kt.); 
- dalyvavimas klasės valandėlėse, skirtose žalingų įpročių, patyčių prevencijai, socialinių įgūdžių lavinimui; 
- dalyvavimas projektinėje veikloje; 



- mokinių stebėjimas. 
3. Pagalba mokinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams : 
- konsultavimas (įvairiais vaiko socialinės apsaugos ir tėvų atsakomybės už vaiką klausimais); 
- tėvų susitikimas su kompetentingų institucijų darbuotojais, ginant vaiko teises ir interesus; 
- lankymasis namuose, sprendžiant įvairias socialines vaikų problemas; 
- tėvų (globėjų, rūpintojų ) švietimas vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos ir kitais klausimais. 
4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais: 
- konsultavimas (patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba, siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta mokinių gyvenime, su kokiomis problemomis jie 
susiduria gimnazijoje ir už jos ribų) 
5. Tiriamoji veikla : 
- mokinių anketavimas įvairiais klausimais. 
6. Darbas komisijose, grupėse, komandose : 
- VGK; 
- Projektų organizavimas ir vykdymas. 
7.Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas : 
- Bendravimas ir bendradarbiavimas; 
- Bendrų renginių organizavimas. 
 
 
 
VEIKLOS PLANAS  
Eil. 
Nr.  

Veiklos kryptis Darbo turinys Darbo formos, būdai Atlikimo 
laikas 

Socialiniai partneriai 

1. METODINĖ VEIKLA  
1.1. Darbas su 

mokiniais/gimnazistais 
Mokinių/gimnazistų, turinčių elgesio ir 
lankomumo problemų, stebėjimas, 
individualūs pokalbiai; 
Individualus mokinių/gimnazistų 
konsultavimas 
socialiniais, pedagoginiais ir 
psichologiniais klausimais; 
Problemų, susijusių su mokymusi, 
lankomumu ir elgesiu  analizavimas ir 
šalinimas; 
 Betarpiškas bendravimas su 
mokiniais/gimnazistais; 
Darbas su mokiniais/gimnazistais, 
turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, 

Individualūs pokalbiai; 
Priežasčių analizė; 
Mokinių/gimnazistų elgesio 
aptarimas; 
Stebėjimas; 
Lankymasis mokinių 
namuose; 
Prevencinių priemonių 
įgyvendinimas. 

Per 
mokslo 
metus 
pagal 
individuali
us atvejus 
 
 

Tėvai, klasių auklėtojai, 
socialiniai partneriai 



kuriems reikalinga socialinio pedagogo 
pagalba; 
Individualus darbas su 
mokiniais/gimnazistais, turinčiais 
mokymosi motyvacijos, lankomumo, 
adaptacijos problemų; 
Individualus darbas su socialinės rizikos 
grupei priklausančiais 
mokiniais/gimnazistais pagal jų amžių ir 
poreikius. 
Praktinių įgūdžių lavinimas kaip spręsti 
konfliktus be jėgos panaudojimo. 

1.2. Darbas su tėvais Glaudžių santykių su tėvais (globėjais, 
rūpintojais) palaikymas. 
 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 
dėl vaiko pamokų praleidinėjimo,  
 
Pagalba šeimoms, kurioms reikalinga 
socialinė parama.  
Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas apie 
pedagoginių, socialinių ir psichologinių 
vaiko poreikių tenkinimą, tėvų teises ir 
pareigas. 
Pagalba tėvams krizių atvejais. 
 
Tėvų arba teisėtų vaiko globėjų skatinimas 
įsitraukti į vaiko ugdymo procesą; 
 

Formalūs ir neformalūs 
pokalbiai; laiškų siuntimas; 
lankymasis šeimose. 
Individualūs pokalbiai, 
rekomendacijos. 

Konsultavimas, informavimas, 
tarpininkavimas. 

Konsultavimas, informavimas. 

 
Konsultavimas, informavimas, 
emocinis palaikymas. 
Individualūs pokalbiai; 
Dalyvavimas klasių tėvų 
susirinkimuose; 
Lankymasis namuose; 
Informacijos pateikimas. 

Per mokslo 
metus: pagal 
poreikį ar 
pagal 
individualius 
atvejus 

Tėvai, klasių auklėtojai, 
mokykloje dirbantys 
pedagogai, mokyklos 
administracija, socialiniai 
partneriai. 
 

1.3. Darbas su klase Klasių socialinių pasų sudarymas; 
Klasės valandėlės 4- 8 klasėse. 
Gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas: 
4 – 8 klasėse. 
 

Klasės valandėlių vedimas; 
Individualus darbas; 
Komandinis darbas; 
Pokalbis; 
Diskusija;  
Video medžiagos peržiūra; 
Vaidybinių situacijų 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių vadovai, gimnazijos 
administracija; 
mokiniai/gimnazistai; 
gimnazijoje dirbantys 
pedagogai; specialistai; 
klasių auklėtojai; 



aptarimas; 
Refleksija. 
 

1.4. Komandinis darbas Darbas “Vaiko gerovės“ komisijoje; 
Dalyvavimas pradinių klasių ir klasių 
auklėtojų metodinių grupių veikloje. 
 
 

Posėdžiai, pasitarimai; 
Individualių atvejų analizė; 
Darbas su gimnazijoje 
dirbančiais pedagogais ir 
specialistais; 
 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
mokykloje dirbantys 
pedagogai; 
mokyklos administracija 
Pradinių klasių metodinės 
grupės pirmininkė; 
Klasių auklėtojų metodinės 
grupės pirmininkė 

1.5. Bendradarbiavimas su 
vietos bendruomene ir 
kitais socialiniais 
partneriais 

Bendradarbiauti su vietos bendruomene ir 
įvairiomis institucijomis, kurios užtikrina 
saugų ir pilnavertį vaiko vystymąsi; 
Palaikyti ryšius su įvairiomis 
valstybinėmis įstaigomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis; 
Bendradarbiauti su Pakražančio seniūnijos 
socialinio darbo organizatore ir socialine 
darbuotoja darbui su socialinės rizikos 
šeimomis; 
Palaikyti ryšius su Kelmės  policijos 
komisariato pareigūnais; 
Palaikyti ryšius su Kelmės rajono VTAS; 
Palaikyti ryšius su Kelmės rajono 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatore. 

Individualių atvejų analizė; 
Diskusijos;  
Mokinių užimtumas; 
Susitikimai; 
Konsultacijos; 
Pasitarimai; 
Posėdžiai; 
Lankymasis šeimose. 

Per 
mokslo 
metus 

Kelmės rajono policijos 
komisariato nepilnamečių 
reikalų prevencijos tarnyba; 
Kelmės savivaldybės VTAT; 
švietimos skyrius; 
Pakražančio  seniūnija; 
Nevyriausybinė organizacija 
,,Gelbėkit vaikus“; 

1.6. Projektinis darbas Įsijungti į įvairius projektus; Komandinis darbas Per 
mokslo 
metus 
 

Bendradarbiavimas su 
rėmėjais ir socialiniais 
partneriais 

2. TIRIAMOJI VEIKLA  
2.1 Padidinto dėmesio 

reikalaujančių mokinių 
sąrašo sudarymas; 
individuali ų bylų 
formavimas, tvarkymas. 

Su klasių auklėtojais bei dalykų 
mokytojais bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

Sociologinis (duomenų apie 
mokinius rinkimas, duomenų 
sisteminimas). 

Nuolat Klasių auklėtojai; pedagogai; 
VTAT specialistai; 
Policijos inspektoriai; 

2.2. Gimnazijos socialinio paso Rinkti ir sisteminti duomenis apie Individualus darbas; Per Tėvai, klasių aukėtojai, 



sudarymas - atnaujinimas; gimnazijoje besimokančių mokinių 
šeimas; 

Analitinis 
(duomenų rinkimas, 
tikslinimas ir analizė). 

mokslo 
metus 

gimnazijoje besimokantys 
mokiniai/gimnazistai; 
Pakražančio seniūnija; 

2.3. Penktokų ir naujai 
atvykusių 
mokinių/gimnazistų 
adaptacija; 

Rinkti ir sisteminti duomenis apie 
penktokus ir naujai atvykusius 
mokinius/gimnazistus; 

Apklausa; 
Stebėjimas; 

Rugsėjis - 
spalis 

Klasių auklėtojai; 
Mokiniai/gimnazistai; 

2.4. Naujai į gmnaziją 
atvykusių mokinių 
socialinės padėties 
įvertinimas. 

Duomenų rinkimas, sisteminimas. Analitinis, tiriamasis 

(apklausa). 

Rugsėjis - 
spalis 

Klasių auklėtojai; 
Mokiniai/gimnazistai; 
Mokinių/gimnazistų tėveliai. 
 

3. DARBAS SU GRUPE 
3.1. Užsiėmimai su mergaičių 

grupėmis; 
Socialinių įgūdžių lavinimas mergaitėms 
iš socialinės rizikos šeimų. 

Praktiniai užsiįmimai; 
Pokalbiai; 
Diskusijos; 
Susitikimai; 

Per 
mokslo 
metus 

Nevyriausybinė organizacija 
,,Gelbėkit vaikus“; 
Alandų salų ,,Radda 
Barnen“; 

3.2. Mokinių/gimnazistų 
supažindinimas 
(priminimas) su 
gimnazijos vidaus darbo 
taisyklėmis, 
mokinių/gimnazistų 
teisėmis ir pareigomis. 

 Pokalbiai; Rugsėjis  Klasių auklėtojai 

4. DARBAS SU KLASIŲ VADOVAIS IR DALYK Ų MOKYTOJAIS 
4.1. Klasių socialiniai pasai; Rinkti ir sisteminti duomenis apie klasių  

mokinių šeimas; 
Individualus darbas; 
Apklausa 

Per 
mokslo 
metus 

Tėvai, klasių aukėtojai, 
mokykloje besimokantys 
mokiniai; 
Pakražančio seniūnija; 

4.2. Mokinių/gimnazistų 
adaptacija. 

Rinkti ir sisteminti duomenis apie 
penktokus ir naujai atvykusius mokinius; 

Apklausa; 
Stebėjimas; 

Rugsėjis - 
spalis 

Klasių auklėtojai; 
Mokiniai/gimnazistai; 

4.3. Naujai į gmnaziją 
atvykusių 
mokinių/gimnazistų 
socialinės padėties 
įvertinimas. 

Duomenų rinkimas, sisteminimas. Analitinis, tiriamasis 
(apklausa). 

Rugsėjis - 
spalis 

Klasių auklėtojai; 
Mokiniai/gimnazistai; 
Mokinių/gimnazistų tėveliai. 
 

4.4. Mokytojų konsultavimas 
dėl mokinių/gimnazistų 
mokyklos nelankymo, 

Individualių atvejų analizė. Konsultacijos, 
rekomendacijos. 

Pagal 
poreikį 

 



netinkamo elgesio ir kt. 
problemų. 

4.5. Mokinių/gimnazistų 
probleminio elgesio ir 
mokymosi sunkumų 
priežasčių tyrimai, 
problemų sprendimas. 

Individualių atvejų analizė. Analitinis (duomenų rinkimas, 
analizė), strategijos 
numatymas. 

Pagal 
poreikį 

 

 Su klasės auklėtoju 
lankytis 
mokinio/gimnazisto 
namuose. 

Individualių atvejų analizė. Lankymas namuose; Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 

5. PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJA 
5.1. Tarptautinės dienos; Tolerancijos diena; Stendų ruošimas; 

Lankstinukai; 
Skrajutės; 
Įvairūs darbeliai; 
Informacinis stendas. 

Lapkritis  Klasių auklėtojai; 
Mokiniai; 
VGK; 

5.2. Akcijos; Savaitė be patyčių; Pagal atskirą planą: 
Stendų ruošimas; 
Lankstinukai; 
Skrajutės; 
Įvairūs darbeliai; 
Informacinis stendas. 

Kovas  Klasių auklėtojai; 
Mokiniai; 
VGK; 

5.3. Patyčių ir smurto 
prevencija klasių 
valandėlių metu, 
integravimas į dalykų 
pamokas; 

Pagal patyčių ir smurto prevencijos 
programą; 

Pokalbiai; 
Diskusijos; 
Įvairūs darbeliai; 
Stendų ruošimas; 
Lankstinukai; 
Skrajučių darymas; 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
Dalykų mokytojai; 
Mokiniai; 
VGK; 
 

6. ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTIK Ų IR KIT Ų PSICHOTROPINI Ų MEDŽIAG Ų VARTOJIMO PREVENCIJA 
6.1. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencinė 
programa. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių 
medžiagų vartojimo prevencinės 
programos įgyvendinimas (pagal 
koncentrus); 
 

Pokalbiai; 
Diskusijos; 
Praktiniai užsiėmimai; 
Stendas mokyklos 
bendruomenei; 
Informaciniai lankstinukai; 
Informacinis stendas. 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
Mokiniai; 

6.2. Tarptautinės dienos; AIDS diena; Viktorina; Gruodis  Klasių auklėtojai; 



Nerūkymo diena; Piešinių parodėlė; 
Akcija; 
Informacinis stendas. 

Gegužė  Sveikatos priežiūros 
specialistė; 
Biologijos mokytoja; 
Mokiniai;  

7. SUICIDINI Ų REIŠKINI Ų PRVENCIJA 
7.1. Suicidinės prevencinės 

programa; 
Suicidinės prevencinės programos 
įgyvendinimas (pagal koncentrus); 

Pokalbiai; 
Diskusijos; 
Praktiniai užsiėmimai; 
Informaciniai lankstinukai; 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
Sveikatos priežiūros 
specialistė; 
Mokiniai; 

8. PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA 
8.1. Prekybos žmonėmis 

prevencinė programa; 
Prekybos žmonėmis programos 
įgyvendinimas (pagal koncentrus); 

Pokalbiai; 
Diskusijos; 
Praktiniai užsiėmimai; 
Informaciniai lankstinukai; 
Stendas mokyklos 
bendruomenei; 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
Sveikatos priežiūros 
specialistė; 
Mokiniai; 

9. SOCIALINĖ VEIKLA 
9.1. Mokinių pavėžėjimas; Bendradarbiavimas su Kelmės UAB 

,,Autobusų parku“; 
Geltonasis autobusas; 
Maršrutai; 
Sąrašai;  

Stebėjimas; 
Važiavimo pažymėjimai; 
Ataskaitos; 

Per 
mokslo 
metus 

UAB ,,Autobusų parkas“; 
Klasių auklėtojai; 
Administracija; 
 

9.2. Mokinių socialinė veikla; Ekologinė; 
Ekonominė; 
Ekologinė – aplinkosauginė veikla; 
Pagalba klasės auklėtojui; 
Pagalba neįgaliems ir vienišiems 
seneliams; 
Bendradarbiavimas su žemesniųjų klasių 
mokiniais ir jų auklėtojais; 

Stebėjimas; 
Fiksavimas; 
Siūlymas; 

Per 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojai; 
Administracija; 
Ūkinė dalis; 
Pakražančio seniūnija; 
Mokiniai; 

9.3. Mokinių nemokamas 
maitinimas; 

  Per 
mokslo 
metus 

Sveikatos priežiūros 
specialistė; 
Sekretorė; 
Valgyklos darbuotojos; 
Pakražančio seniūnijos 
socialinės darbuotojos; 
Mokiniai/gimnazistai; 
 



10. KVALIFIKACIJOS K ĖLIMAS  
10.1. Dalinimasis gerąja 

patirtimi socialini ų 
pedagogų metodiniuose 
susirinkimuose 

Informacijos kaupimas ir dalijimasi su 
kitais socialiniais pedagogais; 
Dalyvavimas socialinių pedagogų 
metodiniuose susirinkimuose; 
Dalyvauti organizuojamuose seminaruose; 

Metodiniai susirinkimai Vieną 
kartą per 
mėnesį  

11. KITA VEIKLA 
11.1. Šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos 
rengimas, viešinimas. 

 

 Informacijos sklaida 
(lankstinukai, pranešimai ir 
kt.). 

Pagal 
poreikį 

Gimnazijos specialistai 

11.2. Dalyvavimas gimnazijos 
renginiuose, pagalba juos 
organizuojant. 

  Pagal 
poreikį  

 
 
LAUKIAMI REZULTATAI 

 
1. Mokyklos bendruomenės nariai gaus socialinę pedagoginę pagalbą, o tai padės gero gimnazijos mikroklimato kūrimui, palengvins naujų 

mokinių/gimnazistų bei penktokų adaptaciją, vystys mokinių/gimnazistų socialinius gebėjimus.  
2. Sustiprės prevencinis darbas gimnazijoje. 
3. Bus saugesnė aplinka labiausiai pažeidžiamiems mokiniams. 
4. Pagerės mokinių lankomumas, jų mokymosi motyvacija. 
5. Akcijų, užsiėmimų ir paskaitų metu mokiniai/gimnazistų įgis naujų bendravimo įgūdžių. 

 


