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                                                                                                          PATVIRTINTA 

                                                                                                                               Šalčininkų r. Baltosios Vokės 

                                                                                                                               Elizos Ožeškovos gimnazijos 

                                                                                                    Direktoriaus  

                                                                                                                 2022 m. vasario 8 d. 

                                                                                                              įsakymu Nr.V1-23 

 

 

ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Tikslas: – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius ir gebėjimus, teikti kokybišką ir efektyvią 

socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su 

mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais, socialiniais partneriais bei 

organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą.  

 

Uždaviniai: 

1. Spręsti iškilusias mokinių socialines problemas, bendradarbiaujant su mokinio šeima, 

mokytojais, socialiniais partneriais. 

2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę pagalbą mokiniui ir jo  

šeimai. 

3. Atstovauti ir ginti mokinių teises gimnazijoje ir už jo ribų. 

4. Vykdyti smurto, patyčių, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų psichologinių problemų prevenciją/intervenciją. 

5. Stebėti ir rūpintis soc. rizikos ir spec. poreikių mokiniais. 

6. Organizuoti ir dalyvauti mokinių sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžius, emocinio intelekto lavinimo 

prevencinėse veiklose, projektuose.   

7. Kelti profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

- Individualus darbas su mokiniais; 

- Darbas su šeimomis (tėvais/globėjais/rūpintojais) 

- Darbas su klasės mokytojais, administracija ir socialiniais partneriais.  

- Užimtumo organizavimas (prevencinė, projektinė veikla); 

- Tiriamoji veikla; 

- Kvalifikacijos kėlimas. 

- Kita veikla. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

I.INDIVIDUALUS DARBAS SU MOKINIAIS 
1.1 Individualus ir grupinis  

mokinių konsultavimas 

socialiniais, 

pedagoginiais klausimais  

Pagal 

poreikį  

Mokiniai gaus daugiau žinių 

socialiniais ir pedagoginiais 

klausimais 

 

1.2 Stebėti ir analizuoti 

mokinių lankomumą, 

elgesį 

Nuolat Laiku pastebėta problema, tinkamai 

reaguota, pagerės mokinių 

lankomumas ir elgesys 

 

1.3 Individualus darbas su 

mokymosi motyvacijos, 

lankomumo bei elgesio 

problemų pamokų ir/ar 

pertraukų metu, turinčiais 

mokiniais 

Nuolat Pagerės mokinių mokymosi 

motyvacija, lankomumas ir elgesys 

pamokų ir/ar pertraukų metu   
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1.4 Mokinių, turinčių  

pritaikytą/individualizuot

ą ugdymo programą, 

stebėjimas ir pagalbos 

teikimas pamokų ir/ar 

konsultacijų metu 

Nuolat Laiku suteikta švietimo pagalba 

padės mokiniams prisitaikyti 

mokykloje, lengviau susipažinti ir 

pažinti naujus dalykus, temas, vaikai 

patirs sėkmę 

2 kartus per sav. 

individualios 

konsultacijos su 

mokiniais, 

turinčiais 

individualizuotą 

ugdymo (-si) 

programą. 

1.5 Mokinio atstovavimas 

pagal įstatymą – pagalba 

sprendžiant socialines 

pedagogines problemas. 

Pagal 

poreikį 

Ginami mokinio interesai, padės 

išspręsti problemą 

 

1.6 Individualus darbas su 

naujais atvykusiais į 

mokyklą mokiniais, 

pagalbos teikimas, 

stebėjimas 

Pagal 

poreikį 

Mokinių sėkminga adaptacija 

mokykloje padės mokiniams geriau 

jaustis, bendrauti bei mokytis 

 

II. DARBAS SU ŠEIMOMIS (TĖVAIS, GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

2.1 Informavimas, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais), sprendžiant 

vaiko pamokų 

lankomumo, pažangos, 

elgesio ir/ar kt. 

problemas.  

Pagal 

poreikį 

Pagerės mokinio pamokų 

lankomumas, pažanga, elgesys 

 

2.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimas apie 

pedagoginių, socialinių ir 

psichologinių vaiko 

poreikių tenkinimą, tėvų 

teises ir pareigas, 

konsultavimas teisiniais 

ir ugdymo klausimais 

Pagal 

poreikį 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus 

informacijos apie pedagoginių, 

socialinių ir psichologinių vaiko 

poreikių tenkinimą, kuri padės 

geriau suprasti vaiką, pagerins 

tarpusavio santykius 

Tėvų 

susirinkimų, 

konsultacijų 

metu 

III. DARBAS SU KLASĖS MOKYTOJAIS, ADMINISTRACIJA IR  

SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

3.1 Bendradarbiavimas su 

klasių vadovais, 

administracija, dalykų 

mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais  

sprendžiant moksleivių 

socialines – pedagogines 

problemas 

Nuolat Bendradarbiaujant su klasės 

vadovais  bus vykdomas prevencinis 

darbas. Bus laiku pastebėta ir 

suteikta reikalinga pagalba šeimai, 

pagerės tarpusavio santykiai 

 

3.2 Bendradarbiavimas su 

klasės vadovais: 

- alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo programos  

„Gyvai“ įgyvendinimas 

(6 kl.) 

 

-Socialinių ir emocinių 

įgūdžių lavinimo veiklų 

integravimas į 5 klasės 

valandėles tema: 

1.„Kaip klausyti ir 

Rugsėjis – 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vasaris 

 

Pagerės  mokinių bendravimo, 

gyvenimo, socialiniai, emociniai 

įgūdžiai, mokiniai įgys naudingų 

žinių apie alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimo 

žalą žmogaus organizmui  

 

 

Pagerės 5-os klasės mokinių 

tarpusavio santykiai. Mokiniai taps 

draugiškesni, išmoks girdėti vienas 

kitą, toleruoti ir priimti savo klasės 

draugus, kultūringai išsakyti savo 

nuomonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

paruoštos 

remiantis 

L.Cirtautienės ir 

G. Meslinienės 

socialinių ir 
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girdėti? Klausymo 

klaidos“ (psl. 227-229); 

2.“Pakeisk nuodingas 

mintis“ (psl. 155); 

3.„Kaip atsiprašyti?“ 

(psl.234); 

4.„Konfliktų sprendimo 

stiliai. Konfliktų 

sprendimas“ (psl. 235-

239); 

5.“Padėka sau“ (psl. 54). 

- Socialinių ir emocinių 

įgūdžių lavinimo, 

prevencinių veiklų 

integravimas į klasių 

valandėles, mokymosi 

dalykus.  

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

 

Balandis 

Esant 

reikalui 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgiant  į mokinių poreikį, bus 

organizuojamos veiklos, kurios 

pagerins mokinių savijautą 

mokykloje, skatins motyvaciją 

mokytis, išspręs kilusias problemas 

ar sunkumus.  

emocinių 

įgūdžių ugdymo 

knyga „Žaidžiu 

jausmus. 

Pyktis“. 

3.3 Bendradarbiavimas su 

policijos atstovais, 

organizuojant susitikimą  

su 6-IIIG kl. mokiniais,  

aptariant aktualius 

klausimus, vykdant 

prevencinę veiklą. 

Sausis 

 

Mokiniai susipažins su 

atsakomybėmis, laikysis mokinio 

elgesio taisyklių. 

 

Bendradarbiavi

mas su klasės 

vadovais ir 

policijos 

atstovais 

3.4 Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo paskaita 

5-8 klasių mokinių 

tėvams  (pagal socialinių 

emocinių įgūdžių 

ugdymo programą 

„Paauglystės kryžkėlės“ ) 

Birželis Tėvai įsitrauks į klasės veiklą 

neoficialioje aplinkoje. 

Bendradarbiavi

mas su kl. 

vadove N. 

Žuraviova 

3.5 Informuoti gimnazijos 

bendruomenę 

apie pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir 

mokyklai teikiančių 

institucijų, 

policijos, VTAS, 

Pedagoginės 

psichologinės tarnybos, 

Psichikos 

sveikatos centro, 

Priklausomybių ligų 

centro bei organizacijų, 

dirbančių teisės 

pažeidimų, gimnazijos 

nelankymo, 

smurto, prievartos, 

savižudybių, 

ŽIV/AIDS prevencijos 

srityse, adresus 

ir telefonus. 

Nuolat Gimnazijos bendruomenė turės 

pakankamai informacijos apie 

pagalbos teikimo tarnybas 

 

3.6 Bendradarbiavimas su 

Jašiūnų ir Baltosios 

Vokės seniūnija, Vaiko 

teisių apsaugos ir 

įvaikinimo  tarnyba, PPT,  

policija, Šalčininkų r. 

socialinių ir kitų pagalbą 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

 

Vyks glaudus bendradarbiavimas, 

sprendžiant problemas, 

organizuojant bendras veiklas. 

Laiku bus suteikta reikalinga  

pagalba vaikui ir jo šeimai 
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gimnazijai teikiančių 

pedagogų metodinio 

būrelio specialistais bei 

kitomis institucijomis, 

ginančiomis vaiko teises.  

 

Darbas gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijoje 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Stiprinamas komandinis darbas, 

pedagoginė sąveika, siekiant 

pagalbos mokiniui priemonių 

tarpusavio dermės, veiksmingo 

bendruomeniškumo dėl mokinio 

sėkmės. Užtikrinama kvalifikuota 

kompleksinė pagalba tėvams 

IV.UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS (PREVENCINĖ, PROJEKTINĖ VEIKLA) 

4.1 Informacinių, 

prevencinių 

sienlaikraščių, 

aktualiomis temomis 

kūrimas („Pagalba 

vaikui“, „Apie patyčias“, 

„Tolerancija“, prekyba 

žmonėmis, streso 

įveikimas ir t.t.) 

Kiekvieną 

mėnesį 

Veiksmingos poveikio priemonės. 

Bus suteikta naudinga informacija, 

kuri padės mokiniams suprasti, kad 

kiekvienas žmogus yra svarbus 

 

4.2 Prevencinių paskaitų, 

mokymų, seminarų 

organizavimas ir 

vykdymas mokiniams 

Mokslo 

metų eigoje 

Bus vykdoma prevencinė veikla, 

kurios metu mokiniai ne tik įgys 

naudingų žinių, bet ir pagerės jų 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos 

 

4.3 Akcijos „Gyvenkime be 

patyčių“ organizavimas 

ir vykdymas 1-4, 5-IVG 

klasių mokiniams 

Kovas Mokiniai susipažins su patyčių 

rizika bei jų poveikiu. Sužinos kaip 

reaguoti į patyčias ir/ar smurtą, kur 

kreiptis ir t.t. Sumažės patyčių 

skaičius mokykloje. Mokiniai taps 

draugiškesni, išmoks gerbti vienas 

kitą.  

 

4.4 Akcijos „DAROM – 

2022“ organizavimas 

Balandis Ugdomos mokinių 

bendruomeniškumo, pilietiškumo 

vertybės. Mokiniai bus skatinami 

kurti teigiamą žmogaus poveikį 

gamtai, rūpinsis artimos aplinkos ir 

bendruomenės gerove, prisidės prie 

jos kūrimo. Stiprės savęs pažinimas, 

vertybės, socialinis sąmoningumas. 

Bendradarbiavi

mas su klasės 

vadovais 

4.5 Akcijų „Diena be 

tabako“ (5-8 kl. 

mokiniai) ir  

“Elektroninės cigaretės – 

mitai ir faktai“ (7-IVG 

kl. mokiniai) 

organizavimas 

Gegužė Mokiniai susipaBus vykdoma 

prevencinė veikla apie tabako 

kenksmingą poveikį žmogaus 

organizmui. 

Bendradarbiavi

mas su 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialiste 

4.6 Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimo 

organizavimas (1-8, IG-

IVG kl.) 

Lapkričio 

16 d. 

Pagerės tarpusavio santykiai, 

mokiniai patobulins bendravimo 

kompetencijas 

 

4.7 Viktorina „AIDS -  geriau 

žinoti 2021“ 

Gruodis Mokiniai įgys teorinių žinių apie 

ŽIV/AIDS ligas, vyks prevencinė 

veikla. Bus ugdoma mokinių 

tolerancija užsikrėtusiems ŽIV ir 

sergantiems AIDS 

Bendradarbiavi

mas su 

visuomenės 

sveikatos 

specialiste 

4.8 Dalyvavimas įvairiose 

akcijose, renginiuose, 

projektinėje veikloje. 

Projektų rašymas ir 

realizavimas 

Esant 

galimybei 

Bus vykdoma prevencinė veikla. 

Dalyvaujant veiklose mokiniai taps 

drąsesni, labiau pasitikės savo 

jėgomis, išmoks bendrauti ir 

bendradarbiauti tarpusavyje. 
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Laimėtos projekto lėšos padės 

inicijuoti mokinių užimtumą, ugdys 

socialinius įgūdžius, skatins 

mokinių saviraišką, praplės mokinių 

akiratį, skatins žinių gilinimą. 

V.TIRIAMOJI VEIKLA 

5.1 1-4, 5-8, IG-IVG klasių 

mokinių, tėvų bei 

mokytojų tyrimas 

„Patyčios mano 

mokykloje“ 

Kovas Tyrimo rezultatai padės  numatyti 

mokiniams psichologinę, socialinę 

ir pedagoginę pagalbą.  

 

5.2 Pirmos ir penktos klasių 

adaptacijos laikotarpio 

tyrimas „Mano adaptacija 

šioje klasėje“ 

Rugsėjis-

lapkritis 

Bus ištirti ir įvertinti pirmokų ir 

penktokų adaptacijos ypatumai, 

numatytos mokinių adaptacijos 

sėkmės ir nesėkmės, nustatytas 

tarpusavio santykis su mokytojais, 

klasės mikroklimatas bei bus 

numatytos priemones bei veiklos 

ugdymo proceso tobulinimui. 

Tyrime dalyvaus 

1 ir 5 klasių 

mokiniai bei jų 

tėvai. 

 

Tyrimo 

rezultatai bus 

pristatyti 

mokytojų 

posėdžio metu 

5.3 Tyrimas „Šeimų 

socialinės padėties 

pokyčiai ir pagalbos 

teikimo metodai“ 

Rugsėjis -

spalis 

Tyrimo duomenys padės  išsiaiškinti 

mokinių šeimų socialinės padėties 

pokyčius bei numatyti reikalingos 

pagalbos teikimą 

Tyrimo 

rezultatai bus 

pristatyti 

mokytojų 

posėdžio metu 

5.4 Mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikių, jų tėvų, 

mokytojų bei specialistų 

tyrimas tema 

„Mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymo (-si) 

poreikių pagalbos 

teikimo efektyvumas bei 

įtrauktis į gimnazijos 

bendruomenės 

gyvenimą“ 

Gruodis Tyrimo rezultatai padės išsiaiškinti, 

ar mokiniai, turintys specialiuosius 

ugdymosi poreikius yra nuolat 

įtraukti į gimnazijos bendruomenės 

gyvenimą. Padės nustatyti pagalbos 

teikimo efektyvumą 

Tyrimo 

rezultatai bus 

pristatyti 

mokytojų 

posėdžio metu 

5.5 Stebėjimas ir 

išsiaiškinimas, ar yra 

mokinių tarpe vartojančių 

tabaką, alkoholį, 

narkotikus ir kitas 

psichiką veikiančias 

medžiagas  

Nuolat Laiku bus pastebėta ir išsiaiškinta, 

kiek paplitę žalingi įpročiai mokinių 

tarpe, numatytos priemonės žalingų 

įpročių plitimo mokinių tarpe 

mažinimui 

Stebėjimas, 

pokalbiai 

VI.KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

6.1 Dalyvavimas socialinių 

pedagogų 

susirinkimuose, 

seminaruose, 

mokymuose, 

konferencijose. 

Esant 

galimybei ir 

poreikiui 

Gauta informacija padės tobulinti 

socialinio pedagogo veiklą, bus 

pasidalinta su mokytojais 

Gautą 

informaciją 

išplatinti ir 

pristatyti  

gimnazijos 

bendruomenei 

VII.KITA VEIKLA 

7.1 Mokinių tarybos 

kuravimas 

Nuolat  Pagerės mokinių komandinio darbo 

kompetencijos 

 

 

Laukiami rezultatai:  

- Bus laiku pastebėti mokiniai, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė pagalba.  
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- Vykdomos prevencijos ir kitos mokinių užimtumo veiklos padės ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, tarpusavio pagarbą, sveiką gyvenimo būdą, saugumo 

jausmą. 

-  Bendradarbiavimas su pedagogais, vietos bendruomene, tėvais bei įvairiais specialistais padės pasiekti 

teigiamų rezultatų visai gimnazijos bendruomenei. 

PASTABA: Veiklos planas gali būti koreguojamas pagal numatomas aplinkybes.  

 

 

 

Parengė: Socialinė pedagogė Renata Nanartovič 


