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SOCIALINĖS PEDAGOGĖS BOŽENOS BUTKEVIČ  

2022-2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. TIKSLAS: 

 

           Ugdyti socialines, emocines mokinių kompetencijas, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą bendradarbiaujant su kitais švietimo pagalbos teikėjais, 

siekiant užtikrinti individualių ugdymo(si) poreikių tenkinimą, formuojant saugų, sveiką ir draugišką gimnazijos mikroklimatą. 

 

       II. UŽDAVINIAI: 

 Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, nepatenkinamo mokymosi, gimnazijos taisyklių nepaisymo, užimtumo, 

emocijų ir elgesio, bendravimo su aplinkiniais bei kitas mokinių problemas, vykdyti jų prevenciją, ginti mokinių teises ir interesus. 

 Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą, lemiančius socializac ijo s 

sunkumus. 

 Bendradarbiauti su pedagogais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, dirbančiais gimnazijoje, sprendžiant mokinių socialines – 

pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

 Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą  

 Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais) padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo socialinius psichologinius poreikius, geriau suprasti mokinio 

turinčio mokymosi sunkumų poreikius (tėvų (globėjų, rūpintojų) teises ir pareigas, pagalba ir konsultavimas). 



 Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; 

užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą. 

 

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS FORMOS: 

 Organizacinė veikla. 

 Individualus darbas su mokiniais. 

 Darbas su mokinių šeimomis (globėjais ar rūpintojais). 

 Darbas su klasių vadovais, mokytojais. 

 Komandinis darbas, darbas gimnazijos komisijose, grupėse. 

 Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 Tiriamoji veikla. 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 

IV. FUNKCIJOS: 

 Įvertinimo: renka informaciją, analizuoja, daro išvadas, apibendrina. 

 Konsultacinė: pataria, padeda, rekomenduoja. 

 Korekcinė: skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja. 

 Vadybinė: planuoja, organizuoja, kontroliuoja, vertina, tikslina. 

 Šviečiamoji: informuoja, aiškina, moko. 

 Koordinacinė: palaiko ryšius, dalinasi informaciją. 

 Prevencinė: numato ir koreguoja neigiamus reiškinius, poelgius, padeda jų išvengti. 

 Teisinė: atstovauja, gina vaiko interesus. 

 



V. VEIKLA: 

 Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančia is  

specialistais. 

 Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais dirba su mokiniais, turinčiais žalingų įpročių, 

patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą. 

 Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines  

programas. 

 Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius. 

 Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines 

problemas. 

 Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, vykdo 

šviečiamąjį - informacinį darbą. 

 Atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Veiklos kryptys Veiklos turinys Metodai Vykdytojai Data 

Organizacinė veikla 2022-2023 mokslo metų darbo veiklos plano 

paruošimas 

 Socialinis pedagogas Rugsėjis 

2022-2023 m.m. veiklos atskaitos paruošimas Informacijos sklaida gimnazijos 
pedagogams 

Socialinis pedagogas Birželis 

Socialinio pedagogo 2022-2023 m.m.  

konsultacijų žurnalo vedimas 

 Socialinis pedagogas Mokslo metų 

eigoje 

Švietimo pagalbos mokinių sąrašo 
sudarymas; individualių bylų formavimas, 

tvarkymas. 

Sociologinis (duomenų apie 
mokinius rinkimas, duomenų 

sisteminimas). 

Socialinis pedagogas Mokslo metų 
eigoje 

Naujai atėjusių mokinių socialinės padėties 
įvertinimas. 

Analitinis, tiriamasis (apklausa). Socialinis pedagogas, 
klasių vadovai 

Mokslo metų 
eigoje 

Šviečiamosios ir mokomosios informac ijos 
rengimas. 

Informacijos sklaida 
(lankstinukai, pranešimai). 

Socialinis pedagogas Pagal poreikį 

Nemokamo maitinimo organizavimas. Vesti nemokamo maitinimo 
apskaitos žiniaraštį. Įsakymų 
rašymas,  SPIS sistemos 

pildymas, ataskaitų rengimas. 
Mokinių, kuriems skirtas 

nemokamas maitinimas, sąrašo 
sudarymas 
 

Socialinis pedagogas Mokslo metų 
eigoje 

Mokinių pamokų lankomumo, vėlavimo į 

pamokas, pabėgimų iš pamokų stebėjimas, 
apskaita, kontrolė. 

Pamokų lankomumo apskaitos 

koordinavimas  (stebėjimas, 
apskaita, kontrolė). Programos 

NEMIS pildymas 

Socialinis 

pedagogas, VGK 

Nuolat 

Stebėti mokinių mokyklinių uniformų 
dėvėjimą. 

Tikrinimas, fiksavimas, 
informavimas 

Socialinis pedagogas, 
klasių vadovai. 

Nuolat 
 

Individualus darbas 

su mokiniais 
Rinkti informaciją apie problemas, susijus ias 
su vaiko socialine gerove jo aplinkoje. Daryti 
išvadas. 

Stebėjimas, informacijos 
kaupimas ir sisteminimas. 

Socialinis 
pedagogas 

Nuolat 
 



Individualus darbas su mokiniais turinčiais 
emocinių, elgesio, mokymosi ar motyvacijos, 

socialinės adaptacijos sunkumų, 
nelankančiais mokyklos, nuolatos 
vėluojančiais į pamokas ar turinčiais kitų 

problemų.  
Priežasčių aiškinimas ir problemų 

sprendimas. 

Individualios konsultacijos, 
pokalbiai, užsiėmimai.  

Darbas su klasių vadovais, 
mokytojais, tėvais. 
Darbas specialistų komandoje 

sprendžiant mokinių problemas. 

Socialinis 
pedagogas 

 

Dirbti su smurtą ir patyčias patyrusiais ir 
smurtaujančiais mokiniais. 

Probleminės situacijos analizė, 
konsultacijos 

Socialinis 
pedagogas, VGK, 

klasių vaidovas 

Pagal 
individualius 

atvejus 

Individualus mokinių konsultavimas 
socialiniais, pedagoginiais ir psichologiniais 
klausimais. 

Pokalbiai, konsultacijos Socialinis 
pedagogas 

 

Pagal 
individualius 

atvejus 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

stebėjimas, problemų nustatymas ir pagalbos 
teikimas. 

Probleminės situacijos analizė, 

konsultacijos 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

Pagal 

individualius 
atvejus 

Lankymasis pamokose ir mokinių 

stebėjimas. 

Pamokos stebėjimas. Mokinio 

elgesio stebėjimas pamokų metu.  

Kreipiantis 

mokytojui arba 
mokiniui. 

Darbas su grupe Dalyvavimas klasių valandėlėse. Diskusijų 
(emocinės, fizinės, seksualinės prievartos, 

nusikalstamumo temomis). 
 

Diskusijos, pokalbiai, video 
medžiagos žiūrėjimas, aktyvus 

ugdymo (si) metodai 

Socialinis pedagogas, 
klasių vadovai 

Mokslo metų 
eigoje 

Individualus darbas 

su mokinių tėvais 

(globėjais/rūpintojais) 

Glaudžių santykių su tėvais palaikymas.  Pokalbiai telefonu. Laiškų 

siuntimas, informavimas TAMO 
dienyne.  

Socialinis pedagogas Pagal poreikį 

Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių ir 

psichologinių vaiko poreikių tenkinimą, tėvų 
teises ir pareigas.  

 

Individualios konsultacijos  

tėvams. Bendradarbiavimas su 
Vilniaus r. PPT, kitomis 
įstaigomis sprendžiant vaiko 

problemas. 

Socialinis pedagogas, 

psichologas 

Pagal poreikį 

Konsultacijos tėvams dėl mokymosi 
motyvacijos, elgesio problemų, pamokų 

praleidinėjimo ir pan. 
 

Individualūs pokalbiai su tėvais. Socialinis pedagogas Pagal poreikį 



Bendradarbiavimas 

su gimnazijos 

pedagogais, klasių 

vadovais, 

administracija 

 

 

 

 

 

Mokytojų konsultavimas dėl mokinių 
mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ir 

kt. problemų. 
 

Konsultacijos, rekomendacijos Socialinis pedagogas Mokslo metų 
eigoje 

Mokinių probleminio elgesio ir mokymosi 
sunkumų priežasčių tyrimai, problemų 

sprendimas. 

Analitinis (duomenų rinkimas, 
analizė), strategijos numatymas 

Socialinis pedagogas Pagal poreikį 

Gimnazijos vadovų informavimas apie 
mokinių skriaudimo, išnaudojimo, fizinio ir 
psichologinio smurto atvejus ir kt. 

problemas. 

Pranešimai Socialinis pedagogas  Atskirais 
atvejais 

Informuoti gimnazijos bendruomenę apie 
pagalbos mokiniui, mokytojui ir gimnazija i 

teikiančių institucijų, policijos, VTAT, 
Pedagoginės psichologinės tarnybos, 
Psichikos sveikatos centro adresus ir 

telefonus. 

 Socialinis pedagogas 
 

Pagal poreikį 

Komandinis darbas , 

darbas gimnazijos  

komisijose, grupėse. 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos programų 
planavimas ir įgyvendinimas. 

 

Derinti su gimnazijos 
administracija metinių programų 

turinį.  
Dalyvavimas Vaiko gerovės 
komisijos posėdžiuose. 

Būtinosios dokumentacijos 
tvarkymas. 

Socialinis  
pedagogas 

 

Pagal poreikį 

Dalyvavimas direkciniuose pasitarimuose, 

mokyklos tarybos posėdžiuose, gimnazijos 
dokumentų rengimo grupėse. 

Pasitarimai,  posėdžiai, 

dokumentų rengimas ir 
tobulinimas, pranešimo 

pristatymai.  

Socialinis  

pedagogas 
 

Pagal poreikį 

Pranešimas „Poveikio priemonių taikymo 
netinkamai besielgiantiems mokiniams 
įgyvendinimo mokykloje galimybės“ 

Pranešimo parengimas ir 
pristatymas 

Socialinis  
pedagogas 
 

Vasaris 

Ryšių su 

bendruomene 

palaikymas 

Bendradarbiavimas su Avižienių seniūnijos 

vyr. socialinio darbo organizatore Alina 
Mažul 

Socialinių klausimų sprendimas 

kartu pagalbos plano mokiniui 
vykdymas. 

Socialinis  

pedagogas 

Pagal poreikį 

 



Bendradarbiavimas su Vilniaus rajono    
policijos komisariato Viešosios policijos 

skyriaus Prevencijos poskyrio nepilnamečių 
reikalų specialistais. 

 

Konsultuotis ir prašyti 
teisėtvarkos darbuotojų ir 

nepilnamečių reikalų inspekcijos 
pagalbos sprendžiant iškilusias 
problemas dėl mokyklos vidaus 

darbo ir tvarkos taisyklių 
nesilaikymo. 

Pranešimų, prašymų, 
charakteristikų rašymas.  
Protokolų rašymas. 

Socialinis  
pedagogas 

Pagal poreikį 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ryšių palaikymas su Vilniaus rajono 

socialiniais pedagogais mokyklomis, 
įstaigomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis socialinę, 
psichologinę, teisinę pagalbą. 

Konsultacijos, pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Socialinis pedagogas Mokslo metų 

eigoje 

Bendradarbiavimas Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba. 

Tarnybos informavimas apie 
probleminę mokinio ir/ar mokinio 

šeimos situaciją, smurtą prieš 
vaiką, vaiko teisių pažeidimus. 

Socialinis pedagogas Pastebėjus 
probleminę 

situaciją 
 

Bendradarbiavimas su Vilniaus r. 

Savivaldybės administracijos 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatoriumi  vyr. specialiste Juliana 

Lipinska 

Konsultacijos. Dokumentų 

pateikimas: 
1. dėl minimalios priežiūros 

priemonės skyrimo; 

2. dėl mokiniams, kuriems 
skirta minimali priežiūros 

priemonė, kiekvieno 
mėnesio vykdymo 
ataskaitos. 

3. dėl nelankančių mokinių 
duomenų. 

4. kitų prašymų ir pranešimų 
rašymas. 

 

Socialinis  pedagogas Pagal poreikį 

 

Vilniaus rajono psichologinės pedagoginės 
tarnybos informavimas apie mokinių 

Mokyklos specialistų nuožiūra 
mokinių siuntimas tyrimui, 

Socialinis pedagogas Pagal poreikį 
 



mokymosi sunkumus, elgesio, emocines ir 
psichologines problemas.  

siekiant išsiaiškinti vaiko 
specialiuosius poreikius. 

 
 

 

Projektinė veikla Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo 

projektas „Jausmų abėcėlė“ 0ac-4ac kl. 

 

Projekto rašymas ir vykdymas. Socialinis pedagogas, 
psichologas 

Gruodis - 
gegužė 

Užimtumo 

organizavimas 

(prevencinė veikla) 

Inicijuoti įvairių renginių, akcijų, 
netradicinių renginių organizavimą. 

Dalyvauti įvairiuose 
skelbiamuose projektuose, 
konkursuose. Pagal poreikį 

bendradarbiaujant su gimnazijos  
bendruomene. 

Socialinis pedagogas, 
klasės vadovai 

 

Visus mokslo 
metus 

Akcija „Draugystė – vertybė“ Aktyvus ugdymo metodai, 

pokalbiai, diskusijos, stendas. 

Socialinis pedagogas, 

Mokinių taryba, 
psichologas 

Lapkričio 30 d. 

„Kaip jaučiuosi penktoje klasėje“  Pokalbiai, diskusijos, aktyvaus 

ugdymo metodai. Mokiniai 
mokysis tolerantiškumo, užjausti,  
padėti, gerbti, bendrauti, taikiai 

spręsti kylančias  problemas. 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 
 

Lapkritis-

gruodis 

Akcija „Gerumas gimsta širdyje“ Skatinamas mokinių 
bendravimas, bendradarbiavimas, 

supratingumas, pagalbos 
teikimas. Bendradarbiavimas  su 
mokinių taryba. 

Socialinis pedagogas, 
klasių vadovai 

 

Lapkritis-
gruodis 

Akciją „Vėluosi – būsi pastebėtas“. Būdėjimas prie durų ir 

koridoriuose po skambučio. 

Socialinis pedagogas Spalis, gruodis, 

vasaris, balandis 

Tolerancijos dienos minėjimas - 2022 Pokalbiai, diskusijos, stendas. Socialinis 
pedagogas, 

psichologas, 
klasių vadovai 

Lapkritis 

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ 

2023“. 

Kovas 

Balandis 

Tiriamoji veikla Socialinio paso parengimas ir sukauptos 
informacijos apibendrinimas 

Anketos. Analizė. 
 

Socialinis pedagogas,  
klasių vadovai 

Spalis-lapkritis 

Tyrimas „8- 10 klasių moksleivių žalingų 
įpročių paplitimas“. 

Anketų sudarymas. Analizė. 
Remiantis rezultatais pristatoma 

Socialinis pedagogas 
 

Sausis-kovas 



situacija ir pateiktos 
rekomendacijos. 

  

Rinkti ir sisteminti duomenis apie mokinius, 
turinčius elgesio, bendravimo ir kitų 

problemų. 

Analizuoti, lyginti mokinių 
pokyčius, teikti rekomendacijas. 

Mokslo metų 
eigoje 

Šviečiamoji veikla Informacinė šviečiamoji veikla 
„Charakteristikos rašymo atmintinė“ 

Stendų, lankstinukų aktualiomis 
temomis gaminimas ir platinimas  

Socialinis  pedagogas Spalis - sausis 

Savišvieta Kvalifikacijos kėlimas Dalyvavimas Vilniaus miesto ir 
rajono rengiamuose seminaruose 

ir konferencijose, soc. pedagogų 
susirinkimuose. 

Seminarų, kursų, paskaitų 
metodinės medžiagos kaupimas ir 
sisteminimas bei išplatinimas 

mokyklos bendruomenei. 

Socialinis pedagogas Mokslo metų 
eigoje 

Kita veikla Pieno produktų 
vartojimo  paramos programa „Pienas 

vaikams“  

Pieno vartojimo skatinimo 
programos vykdymas, ataskaitų 

pildymas. 

Socialinis pedagogas Mokslo metų 
eigoje 

Vaisių vartojimo paramos programa „Vaisiai 
vaikams“ 

Vaisių vartojimo skatinimo 
programos vykdymas, ataskaitų 

pildymas. 

Socialinis pedagogas Lapkritis- 
gegužė 

PASTABA. Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, projektų rašymo konkursus, seminarus socialinio pedagogo veiklos programa gali keistis. 

 

Parengė: Socialinė pedagogė                                                                                                                                                   Božena Butkevič                                                                                            

 

 

 


