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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

BENDRABUČIO AUKLĖTOJOS VEIKLOS PLANAS 2021m. 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. Aptarti praėjusių mokslo 

metų nuveiktą kūrybinę 

veiklą. Kiekvieno sektoriaus 

ataskaita.  

01-11 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio tarybos 

sektoriai 

2. Pokalbis, skirtas sveikatai 

palankių įpročių ugdymui- 

dienos režimas, sveika 

mityba, mokymosi, darbo ir 

poilsio suderinamumas. 

Asmens higienos normų 

reikalavimai- „ Švarios 

rankos padės likti sveikiems“ 

01-14 II-o aukšto 

fojė 

Bendrabučio 

valdytoja, auklėtoja 

3. Einamieji klausimai Pagal poreikį II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

4.  „Mano laisvalaikis“. Mokinių 

pasakojimai apie savo 

laisvalaikį, kuom jis jam 

įdomus,  patrauklus ir 

naudingas. Siekimas uždegti 

ir kitus turiningai leisti laiką 

02-09  II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 



5. „Ką man reiškia Vasario 16-

oji?“. Paruošti ir perteikti 

mokiniams  pranešimą, 

liudijantį šios datos istoriją, 

jos svarbą šių laikų gyvenime 

02-15  Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

6. Priminti ir aptarti mokinių 

teises ir pareigas. Kiekvieno 

asmeninė atsakomybė 

02-18 II-o aukšto 

fojė 

Bendrabučio 

valdytoja, auklėtoja 

7. „Kas yra mano gyvenimo 

esmė ir prasmė?“- pranešimo 

skaitymas ir mokinių 

pasisakymai, samprata. 

03-03 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

8. Einamieji klausimai 03 mėn.-

pagal 

būtinybę 

II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

9. Pokalbių ciklas, skirtas 

pavasario šventei Šv, 

Velykoms- prisiminti 

papročius, tradicijas, burtus... 

04-01 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

10. Šių mokslo metų veiklos 

įgyvendinimas bendrabutyje. 

Sektorių pasisakymai ir 

veiklų įvertinimai.  

05-19 Bendrabučio 

salė 

Bendrabučio 

valdytoja, auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

11. Padėkos raštų įteikimas 

mokiniams, aktyviai 

dalyvavusiems bendrabučio 

laisvalaikio užimtume- 

renginiuose, pokalbiuose ir 

diskusijose, ruošiant 

informacinę stendinę 

medžiagą... 

06-09 

 

Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

                                             Laisvalaikio priemonės  

1. Stende patalpinti surinktą 

medžiagą  Sausio 13-ajai 

atminti – „Sausio 13- oji- 

LIETUVOS DVASIOS 

PERGALĖ“. Uždegti 

atminimo žvakutes žuvusiems 

už laisvę 

01-13  I-o aukšto 

fojė  

Auklėtoja, kultūrinis 

sektorius 

2. Sportinė pramoga- šaškių 

varžybos – „Sėkmės šaškė“ 

01-20  Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, sportinis 

sekt. 

3. Protų mūšis- „Kas, kur...? 

Žinių plėtimui, turtinimui ir 

įtvirtinimui – klausimų ir 

atsakymų būdu (įvairi 

tematika) 

01-27  Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

4. Pramoginė popietė, skirta Šv. 

Valentino dienai, pagal 

sukurtą scenarijų „Kaip 

atsirado meilė?“ 

02-11 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

5. Užgavėnių kaukių parodėlė ir 

originaliausios kaukės 

02-17 I-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, kultūrinis 

sekt. 



apdovanojimas, įteikiant 

padėkos raštą 

6. Sportinė pramoga-stalo teniso 

varžybos-„Judri raketė“. 

Padėkos raštų įteikimas 

laimėjusiems 

 

02-24 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, sportinis 

sekt. 

7. Mokinių piešinių parodėlė, 

skirta Kovo 11-ajai-„Mūsų 

laisvės diena“ 

03-08 II-aukšto fojė Auklėtoja, kultūrinis 

sekt. 

8. Surinkti ir patalpinti 

bendrabučio stende 

informacinę medžiagą, skirtą 

Žemės dienai-„Apkabinkime 

žemę“ 

03-18 I-o aukšto 

fojė stendas 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

9. Klausimų ir atsakymų 

viktorina minint Lietuvos 

įstojimo į Nato dieną 

03-29 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

10. Kūrybiškas ir linksmas 

žaidimų, pasakojimų ir 

atrakcionų vakaras, skirtas 

Juokų-melagių dienai 

04-01 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

Bendrabučio taryba 

11. Pavasario šventei skirta 

margučių parodėlė-

„Spalvingos, džiugios Šv. 

Velykos“. Išrinkti 

kūrybiškiausią ir gražiausią 

margutį, atitinkantį 

marginimo tradicijas 

04-07 I-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

12. Įpareigoti bendrabučio tarybą 

paruošti stendinę medžiagą 

Pasaulinei sveikatos dienai-

„Stiprinkime sveikatą kartu“ 

04-08 II-o aukšto 

stendas 

Auklėtoja 

13. Europos dienai paminėti- 

plėsti ir turtinti žinias apie 

Europos šalis, jų simboliką 

piešiniais, vėliavėlių 

gaminimu 

05-04, 06 I-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

14. Pravesti  humoristinį vakarą- 

tema „Išradingas lovų 

klojimas“-mokinių 

vaizduotei, kūrybiškumui 

lavinti 

05-11 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, kultūrinis 

sekt. 

15. „Vakaras su knyga“- Knygos 

dienai įvairių knygų ištraukų, 

monologų skaitymas 

05-18 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

16. Informacinė sklaida-

pranešimas apie aplinkos 

apsaugą, skirtą Tarptautinei 

gamtos apsaugos dienai. 

Plėsti ir gilinti žinias apie 

mus supančią gamtą ir jos 

06-03 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, kultūrinis 

sekt. 



saugojimą- „Gamta-amžina 

dabartis“ 

17. Linkėjimų rašymas vasaros 

atostogoms- „Linksmos 

vasarėlės“. 

06 mėn. Bendrabučio 

stendas 

Bendrabučio taryba 

                                        Individualus darbas su mokiniais 

1. Mokinių kambarių švaros ir 

tvarkos tikrinimai 

Nuolat Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, sanitarinis 

sekt. 

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. „Pamąstyk apie pyktį- kas 

mane verčia supykti?“- 

pokalbis- diskusija 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai, 

auklėtojos 

kabinetas 

Auklėtoja 

7. Mokinių kambarių 

mikroklimato stebėjimas- 

tikrinimas:  

*švara kambariuose 

*asmens higienos priemonės 

*patalynės švara 

*maisto produktų laikymas 

*tvarka rūbų spintose 

Nuolat Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

8. Aptarti ir įvertinti mokinių 

elgesį, pažeidusių 

bendrabučio tvarkos 

nuostatus 

Pagal poreikį Valdytojos, 

auklėtojos 

kabinetai 

Auklėtoja 

 Pasaulinė diena be tabako. 

Skatinti mokinius atsisakyti 

žalingo įpročio- rūkymo- 

individualūs pokalbiai su 

mokiniais. Vaizdinė stendinė 

medžiaga 

05-31 Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

9. Patarimai ir pagalba 

mokiniams pagal jiems 

iškilusias problemas 

Pagal poreikį Auklėtojos 

kabinetas 

Auklėtoja 



 Mokinių kambarių švaros ir 

tvarkos sanitarinis tikrinimas 

Kiekvieną 

savaitės 

pirmadienį 

Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

10. Atsiskaitymas su 

bendrabučiu, mokinių 

kambarių paruošimas 

išvykstant vasaros atostogų 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

11. 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) 

 

  
     

 
 

 

 


