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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

BENDRABUČIO AUKLĖTOJOS VEIKLOS PLANAS 2022 m. m. 

 

TIKSLAS : 1. Mokinių socialinis emocinis ugdymas. Pozityvių santykių su kitais mokiniais 

kūrimas ir palaikymas. Tinkamas tarpasmeninių santykių situacijų valdymas. 

                    2. Mokinių laisvalaikio užimtumas. Visavertės asmenybės raiškos skatinimas. 

 

UŽDAVINIAI: 

  1. Formuoti bendravimo įgūdžius. Ugdyti mokinių teigiamą dorovinę orientaciją, pagarbą tėvams, 

pedagogams, bendrabučio darbuotojams, bendraamžiams.               

  2 . Ugdyti savitvarkos įgūdžius. 

  3. Nuolat ir nuosekliai nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti 

kartu su mokiniu. 

  4. Palaikyti glaudų ryšį su grupių vadovais, mokinių tėvais / globėjais, socialine pedagoge, 

psichologe ieškant efektyvių pagalbos mokiniams būdų. 

6. Tėvų skatinimas domėtis savo vaikų gyvenimu bendrabutyje. 

Eil.Nr

. 

Veiklų pavadinimai Data Vieta Atsakingi 

 Susirinkimai 

1. Priminti mokiniams 

bendrabučio tvarkos 

taisykles: teisės, pareigos, 

atsakomybė. Higienos, 

priešgaisrinės, sveikatos 

saugos reikalavimai 

01- 11  II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

2. Laisvalaikio priemonių 

aptarimas. Einamieji 

klausimai 

01-12 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

3. Pokalbiai ir diskusijos su 

mokiniais- kultūringas 

elgesys, bendravimo 

pagrindas gyvenime. 

Pranešimas- „10 kultūringo 

elgesio taisyklių“ 

02- 08 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

4.  Mokinių, pažeidusių 

bendrabučio tvarkos 

taisykles, svarstymas 

Pagal poreikį Poilsio 

kambarys 

Valdytoja, auklėtoja 

5. Higienos normų reikalavimai- 

žmogaus veiksmų sistema 

švarai palaikyti ir sveikatai 

apsaugoti 

02- 16 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

6. Problemų, iškilusių tarp 

bendraamžių, sprendimas 

Pagal poreikį Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

7. Pokalbiai ir diskusijos- kaip 

aš suprantu gyvenimo esmę ir 

prasmę  

03- 09 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 
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8. Atviri mokinių pasisakymai 

apie žalingų įpročių žalą 

jaunam organizmui 

03- 16 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

9. Mokinių pasisakymai apie 

kiekvieno individualias 

gyvenimo vertybes 

04- 06 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

10. Pokalbių ciklas, skirtas 

pavasario šventei Šv. 

Velykoms- papročiai, 

tradicijos, burtai 

04- 12, 13 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

11. Bendrabučio ugdomosios 

veiklos analizė už praėjusius 

mokslo metus 

05- 18 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

12. Padėkos raštų įteikimas 

mokiniams, padedant 

organizuoti laisvalaikio 

užimtumą 

07 mėn. II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

 Laisvalaikio priemonės 

1. Žiemos švenčių pabaigtuvės 

„Trys karaliai“- eglės 

nupuošimas, šventinės 

atributikos nuėmimas 

01- 06 Bendrabutis Auklėtoja 

2. Laisvės gynėjų diena „Sausio 

13- oji- Lietuvos dvasios 

pergalė“- aukų pagerbimas 

uždegant atminimo žvakutes 

01- 13 Bendrabutis Auklėtoja 

3. Klaipėdos krašto diena. 

„Klaipėda- gilios istorijos 

miestas“- paruošti pažintinę 

stendinę medžiagą 

01- 15 I- o aukšto 

stendas 

Auklėtoja 

4. Inscenizuotas „Meilės 

medis“- papuoštas gražiais 

žodžiais, posakiais, eilėmis 

apie meilę Šv. Valentino 

dienai 

02- 14 I- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

5. Vasario 16- oji- Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

skirta nuotraukų, atvirukų 

parodėlė apie Lietuvą 

02- 10 I- o aukšto 

stendas 

Auklėtoja 

6. Užgavėnės- žiemos palydų 

šventė. Kepame blynus, 

Užgavėnių kaukių 

demonstravimas 

02- 15 Bendrabutis Auklėtoja 

7. Tarptautinė gimtosios kalbos 

diena- informacinės 

medžiagos patalpinimas 

stende „Tobula bendravimo 

priemonė- tarmė“ 

02- 21 I- o aukšto 

stendas 

Auklėtoja 

8. Žinių konkursas Kovo 11- 

ąjai paminėti „Lietuvos 

istorija“ 

03- 10 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 
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9. 40- ties paukščių nuotraukų, 

paveikslėlių parodėlė, minint 

šią dieną 

03- 14 II- o aukšto 

poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

10. Sportinė pramoga- šaškių 

varžybos 

03- 23 II- o aukšto 

poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

11. Popietė skirta „melagių- 

juoko“ dienai (pagal sukurtą 

scenarijų) 

04- 04 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

12. Raudonos tulpės diena- 

nevaržoma kūrybinė išraiška,  

pavaizduojant raudonas 

tulpes 

04- 11 I- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

13. Pravesti pokalbių ciklą apie 

Šv. Velykų prasmę, jos 

ištakas, tradicijas ir papročius 

04- 13, 14 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

14. Pasveikinti bendrabučio 

mokinius- šviesiaplaukius su 

šviesiaplaukių diena(pagal 

scenarijų) 

05- 30 II- o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

15. Pasaulinė diena be tabako. 

Kūrybiškas pavaizdavimas 

šio žalingo įpročio tema 

05- 31 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

16. Ąžuolo vainikais pasveikinti 

mokinius Jonus Rasų šventės 

proga 

06- 22 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

17. Vasaros atostogų linkėjimų 

rašymas- skaitymas 

06 mėn. Bendrabučio 

„pašto 

dėžutė“     

Auklėtoja 

 Individualus darbas su mokiniais 

1. Mokinių kambarių švaros ir 

tvarkos tikrinimai 

Nuolat Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

2. Pokalbiai ir diskusijos apie 

kiekvieno mokinio 

atsakomybę už savo 

veiksmus, įsipareigojimus, 

pagalba draugui, 

aplinkiniams, silpnesniam... 

01-19, 20  Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

3. Patarimai mokiniams, kaip 

elgtis lauke tamsiuoju metų 

laiku, kad jaustųsi saugūs, 

kokie gali būti nenuspėjami 

atvejai. Pačių mokinių 

patirtys 

01-25  Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

4. Mokiniams iškilusių 

klausimų ir problemų 

sprendimas 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

5. Pokalbiai su mokiniais apie 

žalingus sveikatai įpročius: 

fizinė ar psichologinė 

priklausomybė?  

02-10 Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

6. Įvairūs drausmės klausimai: 

grįžimas vakare į bendrabutį, 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 
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ramybės laikas, ryte išėjimas į 

pamokas 

7. Mokinių kambarių 

mikroklimato stebėjimas- 

tikrinimas:  

*švara kambariuose 

*asmens higienos priemonės 

*patalynės švara 

*maisto produktų laikymas 

*tvarka rūbų spintose 

Nuolat Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

8. Pokalbiai su mokiniais apie 

Kovo 11- ąją- ką man reiškia 

ši data? 

03- 09 Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

9. Mokinių pasakojimai, kaip jų 

šeimose švenčiamos Šv. 

Velykos, kokių laikomasi 

tradicijų, papročių 

04- 13, 14 Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

10. Individualus mokinių minčių 

pasidalijimas minint motinos 

dieną 

05- 02 Poilsio 

kambarys 

Auklėtoja 

11. Atsiskaitymas su 

bendrabučiu, mokinių 

kambarių paruošimas 

išvykstant vasaros atostogų 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Mokinių 

kambariai 

Valdytoja, auklėtoja 

12. Informuoti ir priminti apie 

saugias vasaros atostogas 

išvykose, prie vandens 

telkinių ir kt. 

Išvykstant 

vasaros 

atostogų 

Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

 Individuali veikla su mokinių tėvais / globėjais, grupių vadovais 

1. Informacijos suteikimas 

mokinių tėvams / globėjams 

apie jų vaikų sėkmes ir 

nesėkmes, elgesio kultūrą 

gyvenant bendrabutyje 

Pagal poreikį Telefono 

skambučiai 

Valdytoja, auklėtoja 

2. Socialinės- pedagoginės ir 

psichologinės informacijos 

kaupimas mokinių ugdymo 

klausimais. 

Bendradarbiavimas su Centro 

soc. pedagoge, psichologe 

Pagal poreikį Centras, 

bendrabutis, 

telefono 

skambučiai 

Valdytoja, auklėtoja 

 

SIEKTINI REZULTATAI: 

     1.Teigiama mokinių dorinė orientacija, gebėjimas bendrauti. 

     2. Kultūringo elgesio ugdymas. 

    3. Sveiko gyvenimo būdo propagavimas. 

     4. Asmens higienos ir socialinių įgūdžių formavimas. 

     5. Aktyvus mokinių dalyvavimas bendrabučio veikloje. 
 

Parengė: bendrabučio auklėtoja 

Ona Vilimienė                                                      (parašas) 
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