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PATVIRTINTA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro direktoriaus 

2021 m. sausio 28 d. 

įsakymu Nr. V-39 (1.3) 

            

                                                                                                  

KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS IR STATYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS  

2021 M. VEIKLOS PLANAS  

 

 Tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus teikti 

kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių 

mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą 

teikiančiomis institucijomis. 

                      Uždaviniai: 

                      1. Suteikti pagalbą mokiniams esant socialinėms pedagoginėms problemoms, jas 

spręsti kartu su mokiniu, priimti sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti. 

                      2. Bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais, administracija, 

sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

                      3. Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais), padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo 

socialinius psichologinius poreikius, geriau suprasti mokinio, turinčio mokymosi sunkumų poreikius.  

                      4. Bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis  teikiančiomis  socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, užtikrinančiomis mokinių 

gerovę ir saugumą. 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

pavadinimas 

data 

Atsakingas 

asmuo 

Įgyvendinimo 

įrodymas 

1.  Individualus mokinių 

konsultavimas dėl emocinių, 

elgesio, bendravimo, mokymosi 

motyvacijos, mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimų 

Nuolat O. Plokštienė Pokalbiai 

Konsultacijos  

Stebėjimas 

(registravimas 

žurnale) 

2.  Netinkamo mokinių elgesio 

priežasčių išaiškinimas, elgesio 

korekcija 

Nuolat O. Plokštienė Socialinio pedagogo 

veiklos žurnalas 

VGK posėdžių 

protokolai 

3.  Informacijos rinkimas  apie 

rizikos grupės, specialiųjų 

poreikių mokinių, kuriems 

reikalinga socialinio pedagogo 

pagalba  

Nuolat O. Plokštienė 

 

Socialinio pedagogo 

veiklos žurnalas 

Pildomos mokinių 

bylos 

4.  Mokinių lankymas bendrabutyje Pagal poreikį O. Plokštienė Socialinio pedagogo 

veiklos žurnalas 

5.  Mokinių nemokamo maitinimo 

teikimo organizavimas 

Nuolat O. Plokštienė 

J. Jonutienė 

J. Čyvienė 

Mėnesio 

registravimo 

žurnalas 
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6.  Mokinių, kuriems bus 

kompensuojamos važiavimo 

išlaidos, sąrašų tikslinimas ir 

pildymas. Kelionės bilietų 

pristatymas į buhalteriją 

Nuolat O. Plokštienė, 

Grupių vadovai 

Duomenų ir kelionės 

bilietų rinkimas 

7.  Tėvų (globėjų ar rūpintojų)   

konsultavimas ir individualūs 

pokalbiai sprendžiant mokinių 

įvairias problemas. Pranešti 

telefonu, registruotais laiškais, 

el. laiškais, esant būtinybei 

kviesti į Centrą 

Nuolat O. Plokštienė, 

Grupių vadovai 

Pokalbiai 

Konsultacijos  

(registravimas 

žurnale) 

8.  Bendradarbiavimas su grupių 

vadovais, dalykų mokytojais 

sprendžiant mokinių socialines – 

pedagogines problemas, pamokų 

nelankymo priežastis. Aptarimas 

ir problemų sprendimas VGK 

posėdžiuose 

Nuolat O. Plokštienė, 

Grupių vadovai 

Pokalbiai 

Konsultacijos  

(registravimas 

žurnale) 

9.  Mokymosi aplinkos tyrimas Lapkritis O. Plokštienė 

E. Dadašova 

Anketos, analizės 

 

10.  Bendradarbiavimas su VTAS, 

šeimos ir vaiko gerovės centrais, 

socialinės paramos skyriais, 

seniūnijų socialiniais 

darbuotojais, Klaipėdos 

apskrities VPK prevencinio 

skyriaus specialistais, bei 

kitomis organizacijomis. 

Nuolat O. Plokštienė Bendradarbiavimas 

11.  Organizuoti mokiniams 

pokalbius – seminarus, 

valandėles: emocinės, fizinės, 

smurto ir patyčių, alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų  vartojimo 

pasekmės, nusikalstamumo 

temomis. Stebėti ir aptarti 

teminius filmukus 

Nuolat O. Plokštienė 

Klaipėdos 

apskrities VPK 

prevencinio 

skyriaus 

specialistai 

Pokalbiai 

Konsultacijos  

Stebėjimas 

(registravimas 

žurnale) 

 

12.  Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės  

programos  ,,SAVU KELIU‘‘  

įgyvendinimo koordinavimas 

Nuolat O. Plokštienė, 

Grupių vadovai 

Pokalbiai 

Diskusijos 

Pratybų sąsiuviniai 

13.  Smurto ir patyčių prevencija: 

1.  Sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ 2021; 

2. Miesto renginys  

,,Draugystės ABC“ 

Kovas 

 

 

Balandis 

O. Plokštienė, 

Mokinių taryba 

Akcija 

Renginiai 

 

14.  Diskusijos-pokalbiai „Alkoholis 

ir psichotropinės medžiagos. 

Kaip padėti?“. Filmo peržiūra 

Balandis 

 

 

O. Plokštienė 

 

 

Mokinių sąrašai su 

parašais 

(registravimas 

žurnale) 

15.  Paskaita mokiniams  „Prekyba Balandis O. Plokštienė Pokalbiai  
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žmonėmis - prevencija ir 

pagalba“ 

KPK bendruom. 

pareigūnė 

V. Meškienė 

Diskusijos 

 

16.  Paramos akcija  ,,Vilties 

bėgimas 2021‘‘  

Gegužės 

 

O. Plokštienė, 

A. Sapožnikov 

Bendradarbiavimas 

 

17.  Pasaulinė diena ,,Be Tabako“ 

Protmūšio organizavimas 9 ir 10 

klasei 

Gegužės 

 

O. Plokštienė, 

Mokinių taryba 

S. Daukintienė 

Akcija 

 

 

18.  I k. grupių valandėlės - mokinių 

supažindinimas: 

- su ŠMSM įsakymu ,,Dėl 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos"; 

- su Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintu ,,Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašu“; 

- su Centro darbo tvarkos 

taisyklėmis (pagrindinės 

mokinių teisės, pareigos ir 

atsakomybė) 

Rugsėjis - 

Spalis 

 

O. Plokštienė Mokinių sąrašai su 

parašais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Paskaita mokiniams 

,,Administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė“ 

Spalis O. Plokštienė 

KPK bendruom. 

pareigūnė 

V. Meškienė 

Pokalbiai  

Diskusijos 

Bendradarbiavimas 

 

20.  Tarptautinė TOLERANCIJOS 

diena 

Lapkritis O. Plokštienė, 

Mokinių taryba 

Akcija 

 

21.  Pasaulineė AIDS diena Gruodis O. Plokštienė, 

Mokinių taryba, 

S. Daukintienė 

Akcija 

 

 

22.  Dalyvavimas Stipendijų ir kitos 

materialinės paramos skyrimo 

komisijos posėdžiuose 

Nuolat 

 

 

Komisijos nariai 

 

 

Protokolai 

 

 

23.  Dalyvavimas įvairiuose miesto 

konkursuose ir renginiuose, 

konferencijose 

Nuolat O. Plokštienė Pažymėjimai 

Bendradarbiavimas 

 

24.  Dalyvavimas Centro vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose 

Nuolat VGK nariai Bendradarbiavimas 

Posėdžių protokolai 

25.  Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

socialinių pedagogų metodinėje 

veikloje 

Nuolat O. Plokštienė Bendravimas, 

bendradarbiavimas 

 

26.  Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, individuali 

savišvieta įvairiais socialiniais 

klausimais 

Nuolat O. Plokštienė Tobulinti žinias, 

dalintis patirtimi 

 

 

 

Planą parengė: 

Socialinė pedagogė 

O. Plokštienė                                                         (parašas) 

 

 


