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Tikslas: teikti kokybišką ir savalaikę socialinę pagalbą mokyklos bendruomenei. 

 

Uždaviniai:   

 Tobulinti mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių sistemą: koordinuoti jos 

įgyvendinimą ir kontroliuoti laikymąsi.  

 Vykdyti emocinių, elgesio, socialinių problemų: žalingų įpročių, patyčių, smurto ir 

nusikalstamumo prevenciją panaudojant įvairius prevencijos būdus ir metodus. 

 Organizuoti bendruomenės švietimą pagalbos mokiniui klausimais. 

 Dalyvauti projektinėje veikloje. 

 

Socialinio pedagogo funkcijos: 

1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, 

priklausomais nuo alkoholio,  narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį 

išnaudojimą, organizuoja tyrimus ir apklausas vaiko gerovės klausimais; 

2. analizuoja mokinių  elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia 

rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su mokiniais; 

3. vykdo mokinių, iki 16 metų nelankančių mokyklos, apskaitą. Duomenis pateikia Vaiko 

teisių apsaugos tarnybai bei savivaldybės Švietimo skyriui. Kartu su klasių auklėtojais ir 

mokyklos administracija įgyvendina priemones mokinių lankomumui gerinti; 

4. teikia siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir 

kt.) mokiniams organizavimo; 

5. vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, patyčių,  alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo,  lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų 

problemų sprendimo prevencines programas; 

6. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais; 

7. palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai. 

8. atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų; 

9. konsultuojasi su mokyklos personalu ir prireikus siunčia mokinius kitų specialistų 

konsultacijai; 

10. tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus; 

11. reikalui esant, kartu su klasės vadovu lanko mokinius namuose. 



 

VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLOS TURINYS DATA 

Socialinės paramos 

organizavimas 

1. Informacijos teikimas socialiai remtinoms 

šeimoms. Nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

Visus metus. 

Organizacinė veikla 1. Tėvų/ mokinių/mokytojų susirinkimų 

organizavimas. 

2. Literatūros rinkimas: stendų atnaujinimas, 

mokyklos bendruomenės švietimas. 

3. Mokinių stebėsena siekiant ugdyti atsparumą, 

užkirsti kelią žalingiems įpročiams – rūkymui, 

svaigalų naudojimui. 

4. Dalyvavimas pamokose – mokinių elgesio 

stebėjimas pamokų metu. 

5. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

 

1. Pagal poreikį. 

 

2. Visus metus. 

 

3. Visus metus. 

 

 

4. Pagal poreikį. 

 

5. Visus metus. 

 

6. Visus metus 

Individualus darbas 

su mokiniais 

1. Pagalba naujai į mokyklą atvykusiems 

mokiniams 

 ( adaptacija, informacijos rinkimas apie 

mokinius, atvykusius į mūsų mokyklą iš kitų 

mokyklų). 

2. Individualios konsultacijos mokiniams, 

turintiems socialinių ir pedagoginių problemų 

šeimoje bei mokykloje; specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų konsultavimas. 

3. Delinkventiškų (nusikalsti linkusių) mokinių 

stebėjimas, problemų nustatymas ir pagalbos 

jiems numatymas. 

4. Skubių, netikėtų situacijų sprendimas. 

 

 

 

 

 

 

Visus metus. 

Pagalba mokinių 

tėvams ar teisėtiems 

vaiko atstovams, 

globėjams 

1. Individualios arba grupinės konsultacijos 

tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams dėl 

kylančių mokinio elgesio, mokymo(si) 

problemų. 

 

 

 

 



2. Mokinių lankymasis namuose kartu su klasės 

auklėtojais, savivaldybės, seniūnijos 

darbuotojais. 

3. Krizinių situacijų (ištuoka, naujos šeimos 

sukūrimas, vieno iš tėvų liga, netektis,  

prievarta šeimose, nedarbas ir kt.) šeimoje 

stebėjimas, prevencija ir rekomendacijų tėvams 

teikimas. 

Visus metus. 

Darbas su klasės 

vadovais, mokytojais 

1. Mokytojų konsultavimas dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, netinkamo elgesio ir kt. problemų. 

2. Konsultacijos su mokyklos specialistais, 

komandos ryšių palaikymas. 

3. Pagalba organizuojant ir vedant 

tikslines/prevencines  klasės valandėles. 

 

 

Visus metus. 

Prevencinė veikla 1. Vėluojančių mokinių registracija, kontrolė. 

2. Uniformų dėvėjimo patikrinimai, kontrolė. 

3. Dalyvavimas pirmokų pasiruošimo mokyklai 

tyrime. 

4. Klasės valandėlės 5 – 8 kl. mokiniams: 

Mokinių elgesio taisyklės, forma: pranešimas 

apie drausmės pažeidimą, uniformų dėvėjimo 

reglamentas. 

5. Akcija „Solidarumo bėgimas“. 

6. Akcija „Pasaulinė košės diena“ 1 – 4 kl. 

7. Tolerancijos diena 1 – 8 kl. 

8.  Akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“        

1 – 8 kl. 

9. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 1 – 8 kl. 

10. Akcija „Išgirskime tylą...“ 1 – 8 kl. 

11. Mokinių susitikimų su nepilnamečių reikalų 

inspektore organizavimas. 

12. Kiti prevenciniai renginiai, projektai. 

1. Visus metus 

2. Visus metus 

3. Rugsėjo 8 – 17 

d. 

4. Rugsėjo mėn. 

 

 

 

5. Spalio mėn. 

6.  Spalio 9 d. 

7. Lapkričio 16 d. 

8. Vasario mėn.                                             

 

9. Kovo IV sav. 

10. Balandžio 20 

d. 

11. Pagal poreikį  

12. Visus metus 

Bendradarbiavimas 1. Bendradarbiavimas su Nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir Valstybinėmis įstaigomis: 

Vilniaus miesto VPK 2 – uoju PK, VTAT, 

 

 

 



psichologine – pedagogine tarnyba, 

seniūnijomis, Socialinės paramos centru, Vaiko 

raidos centru. Nevyriausybinėmis 

organizacijomis: Jaunimo psichologinės 

paramos centru, ,,Vaiko namu“, ,,Gelbėkit 

vaikus“, Paramos vaikams centru, „Vaikų 

linija“, „Vaiko labui“. 

 

Visus metus. 

 

 

Laukiami rezultatai: mokiniai laikysis taisyklių ir susitarimų, todėl mokyklos mikroklimatas 

bus geresnis; prevencinė veikla užtikrins saugesnę mokyklos aplinką, mokiniai įgys naujų žinių 

ir įgūdžių.  

 

 

 

PARENGĖ     ___________________________ 

       (Vardas, pavardė, parašas) 

 


