
 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 
 Tikslas – teikti savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams ugdant socialines          

kompetencijas ir skatinant asmeninį tobulėjimą. 

 

Uždaviniai  

 
1. padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje ir  ugdymosi – mokymosi aplinkoje;  

2. LION QUEST programos „Raktas į sėkmę“  įgyvendinimas. 

3. ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais,         

rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti       

mokinio saugumą ir teisę į mokslą;  

4. tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame           

švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;  

 

2020 m.   VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Vykdymas Vykdymo 
terminas 

Reikės šių 
išteklių 

Pastabos 

  Vykdytojas Socialiniai 
partneriai 

   

TIRIAMOJI VEIKLA 
1. Psichotropinių medžiagų  

(alkoholio) vartojimo  
paplitimo tyrimas 

J.Stankūnienė 
 

 2020 03 Kompiuterio ir 
interneto 

 

2. Patyčių paplitimo  
tyrimas  

J.Stankūnienė  
 

 2020 03 Kompiuterio ir 
interneto 

 

3. Gimnazijos socialinio  
paso sudarymas 

J.Stankūnienė 
 

 2020 11 Kompiuterio ir 
interneto 

 

PREVENCINĖ – ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 
1 Socialinių įgūdžių 

seminarų „Pažink save ir 
kitus“ organizavimas 
naujai suformuotoms 
klasėms  

J.Stankūnienė  
Klasių 
auklėtojai 
 

 2020 09-10  Kompiuterinė 
technika, ryšių,  
foto ir  
kopijavimo 
paslaugos, 
kanc. prekės 

 

2. Lions Quest programos 
vykdymas 

J.Stankūnienė  
Klasių 
auklėtojai 

 Visus metus   

1 

 



3.  Sveikatos diena 
„Sveikame kūne – 
sveika siela“ 

J.Stankūnienė, 
darbo grupė 

 2020 04 01 Kanc.prekės  

4. Projektas“|Ar garini ar 
rūkai – vis tiek save 
žudai“ 

J.Stankūnienė  
 

 Vasario mėn.  Kompiuterinė 
technika. 

 

5. Seminarų mokiniams 
smurto ir patyčių 
prevencijos tematika 
organizavimas 

J.Stankūnienė 
Klasių 
auklėtojai 
 

- Pagal poreikį Kompiuterinės 
technikos, 
kopijavimo 
paslaugų. 

 

6. Veiksmo savaitė „BE 
PATYČIŲ“ 

J.Stankūnienė  
Klasių 
auklėtojai,  
A.Matulaitytė 
Čižikienė 
J.Kvietinskas 
MT 
 

Miesto soc. 
pedagogai 

2020 03  
18-24 

Žmogiškieji 
(mokiniai, 
mokytojai ir  
tėvai) 

 

7. Socialinės - pilietinės   
veiklos koordinavimas 

J.Stankūnienė,  
Klasės vadovai 

 Nuolat 1-2 g. klasės  

8. “Maisto banko akcija”  J.Stankūnienė 
 

NVO 2020 03 ir 10    
mėn. 

-  

10. Įvairios šviečiamosios ir   
mokomosios 
informacijos rengimas ir   
viešinimas stende 

J.Stankūnienė  
 
 

-  Plakatinio 
popieriaus, 
flomasterių 

 

11. Nemokamo maitinimo  
organizavimas 

J.Stankūnienė Kauno m. 
soc. rūpybos 

sk. 

Nuolat Sutartis su  
paslaufos 
teikėju, prieiga  
prie SIPIS 

 

12. Mokinių pavežėjimo  
organizavimas 

J.Stankūnienė Transporto 
paslugas 

teikiančios 
įmonės 
Kautra, 
Merula, 

Neklaužados 
ir kit. 

Nuolat Sutartys su  
paslaugas 
teikiančiomis 
įmonėmis 

 

13. Stendo Psichikos  
sveikatos dienai  
pažymėti rengimas 

J.Stankūnienė  - 2020 10  Plakatinio 
popieriaus, 
flomasterių 

 

KLAVLIFIKACIJOS KĖLIMAS 
1. Dalyvavimas miesto,  

šalies konferencijose ir   
seminaruose 

J.Stankūnienė 
 

- Pagal 
galimybes 

-  

KONSULTAVIMAS TARPININKAVIMAS  
1. Atstovauti Vaiko teises   

institucijose. 
J.Stankūnienė, 
klasės vadovai 
 

 Pagal poreikį Ryšio 
priemonės, 
internetas 

 

2. Konsultuoti  mokinius 
elgesio, emocijų, 

J.Stankūnienė 
 

- nuolat -  

2 

 



socialinės adaptacijos, 
mokymosi problemų 
klausimais. 

3. Individualus darbas su 
rizikos grupės mokiniais. 

J.Stankūnienė 
 

 Kartą per  
mėn. 

  

4. Individualus darbas su 
daugiausia praleidusiais 
nepateisintų pamokų 
mokiniais. 

J.Stankūnienė 
 

 nuolat   

 
5. 

Individualiai dirbti su   
specialiųjų poreikių  
vaikais, kuriems skirta   
socialinio pedagogo  
pagalba 

J.Stankūnienė 
 

 Kartą per  
mėn. 

  

BENDRADARBIAVIMAS 
1. Darbas gimnazijos  

Vaiko gerovės  
komisijoje. 

J.Stankūnienė 
VGK nariai 
 

Šilainių 
bendruomenė
s pareigūnai, 

VTAS 

nuolat   

2. Darbas komandoje su   
gimnazijos 
administracija, 
pedagogais, sprendžiant  
mokinių problemas. 

J.Stankūnienė  Pagal poreikį   

3. Bendradarbiauti su  
VTAS, bendruomenės  
pareigūnais, atvejo  
vadybininkais, 
pedagogine psichologine  
tarnyba, soc. paramos   
skyriais, policija,  
savivaldybių ir seniūnijų   
socialiniais darbuotojais  
būrelio specialistais bei   
kitomis institucijomis,  
ginančiomis vaiko teises.  

J.Stankūnienė Šilainių 
bendruomenė
s pareigūnai, 

Švietimo 
skyrius, 

Socialinių 
pedagogų 
metodinis 

būrelis 

Nuolat   

4. Mokinių socialinių ir 
pedagoginių problemų 
aptarimas su kolegomis 

J.Stankūnienė Klasių 
auklėtojai 

Pagal poreikį Popierius, 
rašiklis, 
kopijavimo 
paslaugos, 
telefono 
paslaugos 

 

5 Dalyvavimas mokytojų  
tarybos posėdžiuose 

J.Stankūnienė 
 

 Pagal grafiką žmogiškieji  

6. Dalyvavimas klasės  
valandėlėse, tėvų  
susirinkimuose. 
 

J.Stankūninenė Klasių 
auklėtojai 

Pagal poreikį Popierius, 
rašiklis, 
kopijavimo 
paslaugos 
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