
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 

SOCIALINIO PEDAGOGO 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslai: 

Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių ir gyvenimo gebėjimų ugdymas, reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant 

prielaidas sėkmingai socializacijai ir pilietinei brandai. 

Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniams, tėvams ir globėjams teikimas, taikant individualaus darbo metodus. 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių 

reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. 

2. Rinkti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo sąlygas šeimoje. 

3. Inicijuoti mokinių iš rizikos šeimų dokumentų socialiniai paramai gauti. 

4. Teikti mokiniui ir jo teisėtiems atstovams socialinę, pedagoginę pagalbą, bendradarbiauti  su socialinę pagalbą teikiančiomis 

institucijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis. 

5.  Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidimais susijusiais klausimais. 

6. Suteikti informacijos apie prevencines, medicinines, socialines, teisines pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių gebėjimą 

kreiptis pagalbos. 

7. Ugdyti asmenį, motyvuota sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

 

 

 



Eil. 
Nr. 

                    Darbo kryptys ir turinys          Data   Atsakingas asmuo                      Laukiami rezultatai 

1. Akcijos: „Baltasis badas“ (3-4kl.) ir 
„Padėkime paukšteliams“ (priešmokyklinė 
grupė)    

Sausio mėn. 
Pagal 
klimatines oro 
sąlygas 

Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai 

Informacijos suteikimas, mokinių 
užimtumas, bendradarbiavimas 

2. Klasės valandėlė ,, Profesijų pasaulyje“  Vasario mėn. Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai 

Pokalbis su mokiniais apie ateities planus . 
Profesijų pristatymas. 

3. Piešinių konkursas. “ Kuo užaugęs noriu 
būti.” 

Vasario mėn. Socialinė pedagogė Piešinėlių paroda. Gražiausių piešinių 
parinkimas ir jų autorių apdovanojimai. 

4. Sveikos gyvensenos propagavimas (Žalingi 
įpročiai) (pokalbiai klasėse) 
   

Kovo-
balandžio 
(pagal atskirą 
planą) 

Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai 

Informacijos suteikimas, prevencinis 
darbas 

5.  Visos klasės bendras darbas -  plakato 
kūrimas, piešimas. Kiekviena klasė po vieną 
plakatą.  

Kovo-
balandžio 
mėn. 

Socialinis 
pedagogas, klasės 
vadovai 

Savo darbų pristatymas. Apdovanojimai 
geriausių. I-III vietos 

6. ,,Tylos stebuklinga versmė“ tarptautinė 
triukšmo supratimo diena 

Balandžio 
mėn. 

Socialinė 
pedagogė, 
mokyklos 
psichologė 
sveikatos spec. 

Priešmokykl. gr. Ir 1-4 kl. 

7. Savaitė be patyčių   
Filmų peržiūros ir aptarimai  

Kovo  mėn. Socialinė 
pedagogė, 
psichologė 

Pagal atskira planą 

8. Saugus elgesys vasaros atostogų metu. 
   

Gegužės mėn. Socialinė pedagogė Žmogaus saugos elgesio programos 
įgyvendinimas 

9. Klasės valandėlės. Pokalbiai apie saugų 
elgesį vasaros metu lauke, prie ežerų, prie 
tvenkinių, žaidimo aikštelėse. 

Gegužės mėn. Socialinė 
pedagogė, klasės 
vadovai 

Praktinės užduotėlės lauke, mokyklos  
teritorijoje, jų apibendrinimas. 

10. Mokinių elgesio taisyklės Rugsėjo mėn.   



(pagal atskirą 
planą), pagal 
mokytojų 
pageidavimus 
 

Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai  

Informacijos suteikimas, problemų 
analizė, sprendimai 

11. Kuprinių svėrimo akcija ,, Ar sunki kuprinė?“
   
  

Rugsėjo mėn. Socialinė 
pedagogė, 
sveikatos spec. 
Regina Antipova 

1-4 kl.,  

12. Žalingi įpročiai: svaigalų vartojimas ir 
rūkymas. 

Rugsėjo – 
Spalio mėn. 

Socialinė 
pedagogė, klasės 
vadovai. 

Pokalbiai klasėse analizuojant žalą ir 
pasekmes nuo svaigalų ir rūkalų. Pagal 
galimybes parinktos filmuotos medžiagos 
rodymas 3-4 kl. 

13. Saugumo savaitė „Mokausi būti saugus“ Rugsėjo-
Spalio 
mėn. 

Socialinė 
pedagogė, Zarasų 
PK pareigūnai
  

Mokiniai įtraukti į renginius; mokinių 
užimtumas; informavimas, 
bendradarbiavimas  1-4 kl., 
priešmokyklinės grupės. 

14. Video medžiagos parinkimas apie saugų 
elgesį gatvėje. 

Rugsėjo-
Spalio mėn. 

Socialinė 
pedagogė, Zarasų 
PK pareigūnai 

Video filmų rodymas kiekvienai klasei 
atskyrai. 1-4 kl. 

15. Duomenų rinkimas mokyklos socialiam pasui 
užpildyti 

Spalio mėn. Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai. 

Analitinis (duomenų apie mokinius 
rinkimas, susisteminimas) 

16. Rizikos grupės mokinių sąrašų sudarymas Spalio mėn. Socialinė padagogė Bendradarbiavimas su  socialiniais 
darbuotojais  

17. Prevencinė veikla, skirta tarptautinei  
nerūkimo dienai 

Lapkritis 
(21d.)  

Socialinė pedagogė
  

Mokinių informavimas, prevencinis 
darbas, užimtumas, bendradarbiavimas 

18. Piešinių konkursas “Rūkymas kenkia 
sveikatai” 

Lapkritis Socialinė 
pedagogė, klasės 
vadovai 

Dalyvauja 2-4 kl. Piešinių parodėlė. 
Geriausių, prasmingiausių piešinių 
mokinių apdovanojimai. 

19. Pokalbis –diskusija klasėse ,,Mano teisės ir 
pareigos“ 

Gruodžio 
mėn. 

Socialinė pedagogė
  

3-4 kl. Mokiniams pokalbiai klasėse 



20. Klasės valandėlės prieš šventes. Kaip reikėtu 
elgtis šventiniu laikotarpiu, atostogu metu. 

Gruodžio 
mėn. 

Socialinė pedagogė Informacijos suteikimas dėl piratehnikos 
ir saugumo priemonių. 

21. Gero elgesio pamokėlės (1-2kl. mokiniams) Visus metus. 
Atskiras 
planas 
  

Socialinė pedagogė Problemų įveikimas ir veiksmingos 
pagalbos teikimas 

22. Valstybės išlaikomų mokinių nemokamo 
maitinimo organizavimas    

Visus metus Socialinė pedagogė Nemokamo maitinimo talonų gamyba, 
išdalinimas. Ataskaitų rengimas. 

23. Mokininių pavėžėjimo organizavimas  Visus metus Socialinė pedagogė
  

Mokyklinio autobuso grafiko sudarymas. 
Bilietėlių išdavimas. 

24. Dalyvavimas VGK veikloje Visus metus Vaiko gerovės 
komisijos nariai 

Problemų įveikimas ir veiksmingos 
pagalbos teikimas 

25. Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 
informacijos rengimas ir viešinimas, įvairių 
apklausų organizavimas. 

Visus metus Socialinė pedagogė Parengta ir pateikta informacija įvairiais 
mokiniams rūpimais klausimais, problemų 
sprendimai 

26. Dalyvavimas programose ir projektuose, 
akcijose susijusiuose su vaikų soc. ugdymu, 
žalingų įpročių prevencija 

Paskelbus 
programa 
(pagal poreikį) 

Socialinė pedagogė Informacijos suteikimas, pagalbos 
priemonių nurodymas 

27. Dalyvavimas miesto socialinių pedagogų 
metodinėje veikloje 

Visus metus Socialinė pedagogė Dalijimasis gerąja socialinės pedagogikos 
patirtimi 

28. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose Pagal poreiki Socialinė pedagogė Kvalifikacijos kėlimas. Renkama bei 
kaupiama socialinio pedagogo veiklai 
reikalinga metodinė medžiaga. 

29. Nuolat glaudžiai bendradarbiauti su klasės 
mokytojais, didesni dėmesį skirti tiems, kurių 
klasėse yra problemų 

Visus metus Socialinė pedagogė Laiku pastebėtos problemos, priimti 
sprendimai 

30. Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų 
lankomumo ir mokymosi kontrolė 

Visus metus Socialinė pedagogė Problemų analizė, sprendimai 

31. Teikti socialinę pedagoginę pagalba 
mokiniams, patyrusiems socialinę riziką 

Visus metus Socialinė pedagogė Laikų pastebėtos problemos, priimti 
sprendimai 

32. Individualūs pokalbiai, susitikimai, tėvų 
švietimas, konsultacijos su tęvais 

Visus metus, 
esant reikalui 

Socialinė pedagogė Informacijos suteikimas 



33. Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų 
praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, 
elgesio ir kt. problemų. 
    

Visus metus Socialinė pedagogė Individualus pokalbiai, pokalbiai telefonu. 

34. Ryšių palaikymas ir bendradarbiavimas su 
policija, VTAT, soc. paramos skyriumi, 
medicinos ir kitomis įstaigomis bei 
socialiniais partneriais.   

 
Visus metus 

Socialinė pedagogė Pagalba sprendžiant mokinių bei jų šeimų 
problemas, šalinant mokyklos nelankymo 
priežastis, bei elgesio ir kitas problemas 

35. Teikti socialinę pagalbą mokiniams, 
konsultuoti juos rūpimais klausimais 

Visus metus Socialinė pedagogė Pokalbiai, konsultacijos , stebėjimas 

36. Individualus darbas su mokymosi 
motyvacijos , lankomumo, elgesio sunkumų, 
rizikos grupės mokiniais 

Visus metus Socialinė pedagogė Konsultavimas, pokalbiai, betarpiškas 
bendravimas 

     

    

    Pastaba. 

    Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, seminarus, skelbiamus projekto rašymo konkursus, soc. pedagogo veiklos planas gali keistis. 

 

         Parengė: 

  Mokyklos socialinė pedagogė                                                                                                             Mariana Dvelienė 

 


