KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS
VEIKLOS PLANAS 2018 m.
Tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą
mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
Uždaviniai
1. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti
kartu su mokiniu.
2. Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
3. Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
4. Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus.
5. Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
2018 m. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdymas

Vykdymo
terminas

Reikės šių
išteklių

Pastabos

Vykdytojas

Socialiniai
partneriai
TIRIAMOJI VEIKLA

1.
2.

3.

1

2-ų, 3-ų klasių mokinių J.Stankūnienė
poreikių tyrimas
I.Kazlauskaitė
Nefė

2018 04

Gimnazijos
socialinio J.Stankūnienė
2018 11
paso sudarymas
PREVENCINĖ – ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
Socialinių įgūdžių
J.Stankūnienė
2018 09-10
seminarų „Pažink save ir I.Kazlauskaitė kitus“ organizavimas
Nefė
naujai suformuotoms
Klasių
klasėms
auklėtojai

2.

Lions Quest programos
vykdymas

3.

Konkursas „Netapk
prekybos žmonėmis
auka“

J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė
Klasių
auklėtojai
J.Stankūnienė

Kompiuterio ir
interneto

Kompiuterio ir
interneto
Kompiuterinė
technika,
ryšių, foto ir
kopijavimo
paslaugos,
kanc. prekės

Visus metus

Kauno
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas,
Kauno
miesto
savivaldybės
Švietimo

2018
m.
sausio
–
balandžio
mėn.

1

skyrius ir kit.
4.

Socialinių įgūdžių
seminarų „Aš – klasės
dalis“ organizavimas

J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė

5.

Seminarų mokiniams
smurto ir patyčių
prevencijos tematika
organizavimas

6.

Veiksmo savaitė „BE
PATYČIŲ“

7.

Tarptautinė diena be
tabako
Seminarų
mokiniams
žalingų
įpročių
prevencijos
tematika
organizavimas

J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė
Klasių
auklėtojai
J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė
Klasių
auklėtojai,
G.Gapšytė
J.Kvietinskas
MT
J.Stankūnienė

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Pagal poreikį

-

Miesto soc.
pedagogai

J.Stankūnienė
NVO
J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė
J.Stankūnienė

14.

Mokinių
pavežėjimo J.Stankūnienė
organizavimas

15.

Dalyvavimas
poilsio
konkurse

Stovykla

vasaros J.Stankūnienė
projektų

2018 03 20- Žmogiškieji
26
(mokiniai,
mokytojai ir
tėvai)

2018 11

J.Stankūnienė
I.Kazlauskaitė Nefė
Klasių
auklėtojai
Dalykų
mokytojai
Socialinės - pilietinės J.Stankūnienė,
veiklos koordinavimas
Klasės vadovai
“Maisto banko akcija”
J.Stankūnienė
NVO
VšĮ Penkta koja
Įvairios šviečiamosios ir
mokomosios
informacijos rengimas ir
viešinimas stende
Nemokamo maitinimo
organizavimas

Pagal poreikį

Kauno m.
soc.rūpybos
sk.
UBA Sotega
Transporto
paslugas
teikiančios
įmonės
Kautra,
Merula,
Neklaužados
ir kit.
Kauno m.
savivaldybė

Kompiuterinė
technika,
ryšių, foto ir
kopijavimo
paslaugos,
kanc. prekės
Kompiuterinės
technikos,
kopijavimo
paslaugų.

2018 10

Nuolat
2018 04 ir 11
mėn.
Pagal poreikį

Mokiniai
ir
mokytojai
Kompiuterinės
technikos,
kopijavimo
paslaugų.

1-2 g. klasės
-

Plakatinio
popieriaus,
flomasterių
Nuolat

Nuolat

Sutartis
su
paslaufos
teikėju, prieiga
prie SIPIS
Sutartys
su
paslaugas
teikiančiomis
įmonėmis

2018 04

naujai
2

atėjusiems į gimnaziją
mokiniams „Atrask“
16.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Lyderių klubo veiklos J.Stankūnienė
organizavimas

2 kartus per Kompiuterinė
mėn.
technika,
ryšių,
kopijavimo
paslaugos,
kancialerinės
prekės
KLAVLIFIKACIJOS KĖLIMAS
Dalyvavimas
miesto, J.Stankūnienė
Pagal
šalies konferencijose ir
galimybes
seminaruose
KONSULTAVIMAS TARPININKAVIMAS
Atstovauti Vaiko teises J.Stankūnienė,
Pagal poreikį Ryšio
institucijose.
klasės vadovai
priemonės,
internetas
Konsultuoti mokinius
J.Stankūnienė
nuolat
elgesio, emocijų,
socialinės adaptacijos,
mokymosi problemų
klausimais.
Individualus darbas su
J.Stankūnienė
Kartą
per
rizikos grupės
mėn.
mokiniais.
J.Stankūnienė
nuolat
Individualus darbas su
daugiausia praleidusiais
nepateisintų pamokų
mokiniais.
Individualiai dirbti su J.Stankūnienė
Pagal
specialiųjų
poreikių
rekomendacij
vaikais, kuriems skirta
as
socialinio
pedagogo
pagalba
BENDRADARBIAVIMAS
Darbas
gimnazijos J.Stankūnienė
Šilainių
nuolat
Vaiko
gerovės VGK nariai
bendruomenė
komisijoje.
s pareigūnai,
VTAS
Darbas komandoje su J.Stankūnienė
Pagal poreikį
gimnazijos
administracija,
pedagogais, sprendžiant
mokinių problemas.
Bendradarbiauti
su J.Stankūnienė
Šilainių
Nuolat
VTAS, bendruomenės
bendruomenė
pareigūnais, probacijos
s pareigūnai,
tarnybos inspektoriais,
Švietimo
pedagogine psichologine
skyrius,
tarnyba, soc. paramos
Socialinių
skyriais,
policija,
pedagogų
savivaldybių ir seniūnijų
metodinis
socialiniais darbuotojais
būrelis
būrelio specialistais bei
kitomis institucijomis,

3

4.

5
6.

ginančiomis
vaiko
teises.
Mokinių socialinių ir
J.Stankūnienė
pedagoginių problemų
aptarimas su kolegomis

Dalyvavimas mokytojų J.Stankūnienė
tarybos posėdžiuose
Dalyvavimas
klasės J.Stankūninenė
valandėlėse,
tėvų
susirinkimuose.

Klasių
auklėtojai

Pagal poreikį

Pagal grafiką
Klasių
auklėtojai

Pagal poreikį

Popierius,
rašiklis,
kopijavimo
paslaugos,
telefono
paslaugos
žmogiškieji
Popierius,
rašiklis,
kopijavimo
paslaugos

Parengė socialinė pedagogė
Jolanta Stankūnienė

4

