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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS IR STATYBOS IR VERSLO SKYRIAUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS  

2022 M. VEIKLOS PLANAS  

 

 Tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities 

perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę,  bei pedagoginę pagalbą skirtingų 

gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais bei organizuoti ir koordinuoti 

prevencinį darbą. 

                      Uždaviniai:  

                      1. Suteikti pagalbą mokiniams esant socialinėms pedagoginėms problemoms, jas 

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

                      2. Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais), padedant jiems mokinį ugdyti, suprasti jo 

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

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

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

                      4. Bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis  teikiančiomis  socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, užtikrinančiomis mokinių 

gerovę ir saugumą.     

      5. Vykdyti smurto, patyčių, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų psichologinių problemų prevenciją. 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

pavadinimas 

data 

Atsakingas 

asmuo 

Įgyvendinimo 

įrodymas 

1.  Individualus darbas su mokiniais:  

1.1.  mokinių konsultavimas 

socialiniais, pedagoginiais 

klausimais;  

1.2. rūpintis našlaičiais, valstybės 

išlaikomais mokiniais teikti jiems 

reikiamą informaciją ir kt.; 

1.3.  padėti spręsti spec. poreikių  

mokiniams problemas, susijusias 

su mokymo (si) sunkumais, ugdyti 

socialinius įgūdžius pagal jų 

poreikius; 

1.4. darbas su mokymosi 

motyvacijos, lankomumo ir 

elgesio problemų turinčiais 

mokiniais; analizuoti ir padėti 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

O. Plokštienė 

 

O. Plokštienė 

 

 

O. Plokštienė 

 

 

 

 

O. Plokštienė 
(pagal poreikį 

E. Dadašova,) 

 

 

 

 

 

Pokalbiai 

Konsultacijos  

Stebėjimas 

Registravimas 

socialinio pedagogo 

žurnale 

Mokinių bylų 

pildymas 
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spręsti problemas, susijusias su 

mokymo (si) sunkumais bei kt. 

1.5.  teikti socialinę – pedagoginę 

pagalbą, konsultuoti mokinius 
nuotoliniu būdu esant ekstremaliai 
situacijai šalyje, karantino 

laikotarpiu per Zoom, Teams 

platformas, el. paštą, telefoną. 

 

 

Visus metus 
(esant 

ekstremaliai 

situacijai šalyje, 

karantino 

laikotarpiu) 

 

 

O. Plokštienė 

 

2.  Darbas ir pagalba mokinių tėvams 

(teisėtiems mokinio atstovams): 

2.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimas apie pedagoginių, 

socialinių ir psichologinių vaiko 

poreikių tenkinimą, tėvų teises ir 

pareigas; 

2.2. individualūs/grupiniai 
pokalbiai su mokinių tėvais/teisėtais 
mokinio atstovais dėl mokinių 

emocinių, elgesio, lankomumo ir 

mokymo (si) problemų, vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimų; 

2.3. pagalba tėvams (globėjams, 

rūpintojams) krizių atveju; 

2.4. konsultuoti tėvus/teisėtus 

mokinio atstovus nuotoliniu būdu 

esant ekstremaliai situacijai šalyje, 

karantino laikotarpiu per Zoom, 

Teams platformas, el. paštą, 

telefoną. 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Visus mokslo 

metus 
(esant 

ekstremaliai 

situacijai šalyje, 

karantino 

laikotarpiu) 

 

 

O. Plokštienė 

 

 

 

 

O. Plokštienė 
(pagal poreikį 

E. Dadašova,) 

 

 

 

O. Plokštienė 
Krizių valdymo 

Komanda 
 

O. Plokštienė 

 

 

 

 

Pokalbiai 

Konsultacijos  

Registravimas 

socialinio pedagogo 

žurnale  

Mokinių bylų 

pildymas 

3. Darbas su grupe: 

3.1. grupinės konsultacijos, 

sprendžiant įvairias konfliktines 

situacijas; 
3.2. 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. 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

O. Plokštienė 
(pagal poreikį 

E. Dadašova,) 

 

 

O. Plokštienė 

 S. Daukintienė 

Pokalbiai 

Stebėjimas 

Registravimas 

socialinio pedagogo 

žurnale  

 

Mokinių sąrašai su 

parašais 

 

4. Bendradarbiavimas su  grupių 
vadovais, mokytojais,  bendrabučio 

valdytoja, socialiniais partneriais ir 

kitomis institucijomis: 

4.1  bendravimas su grupių 

vadovais, dalykų mokytojais 

sprendžiant mokinių socialines – 

pedagogines problemas, pamokų 

nelankymo priežastis. Aptarimas 

ir problemų sprendimas VGK 

posėdžiuose; 

4.2. teikti socialinę – pedagoginę 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

 

 

 

 

O. Plokštienė, 
(grupių vadovai, 

mokytojai, VGK 

nariai) 

 

 

 

 

O. Plokštienė, 

 

 

 

Bendradarbiavimas 

Bendravimas 

Registravimas 

socialinio pedagogo 

žurnale  
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pagalbą, konsultuoti mokytojus 

nuotoliniu būdu esant ekstremaliai 

situacijai šalyje, karantino 

laikotarpiu per Zoom, Teams 

platformas, el. paštą, telefoną; 

4.3. bendradarbiavimas su VTAS, 

šeimos ir vaiko gerovės centrais, 

socialinės paramos skyriais, 

seniūnijų socialiniais darbuotojais, 

Klaipėdos apskrities VPK 

prevencinio skyriaus specialistais, 

bei kitomis organizacijomis; 

4.4. psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės  programos  

,,Savu keliu‘‘  įgyvendinimo 

koordinavimas; 

4.5. lankymasis bendrabutyje, 

teikti konsultacijas ir  pagalbą 

bendrabučio auklėtojai, valdytojai, 

darbuotojams.  

metus  
(esant 

ekstremaliai 

situacijai šalyje, 

karantino 

laikotarpiu) 
 

Visus mokslo 

metus  

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus  

 

 

Visus mokslo 

metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Plokštienė, 
(atstovai kitų 

institucijų) 

 

 

 

 

O. Plokštienė 
(grupių vadovai) 

 

 

O. Plokštienė 
(pagal poreikį 

E. Dadašova,) 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas 

Bendravimas 

 

 

 

 

Programos ,,Savu 

keliu 9-12 klasių 

pratybų sąsiuviniai 

 

Registravimas 

socialinio pedagogo 

žurnale  

 

5. Tiriamasis darbas: 

5.1. ,,Mokinių žalingi įpročiai“ 

 

Lapkritis A. Paltarokaitė 

E. Dadašova 

O. Plokštienė; 

 

Atlikti mokinių 

anketinės apklausos 

analizę, numatyti 

efektyvius  iškilusių 

problemų sprendimo 

būdus 

6. Komandinis darbas komisijose, 

grupėse: 

6.1. mokytojų ir profesijos 

mokytojų metodinės grupės 

posėdžiuose; 

6.2. stipendijų ir materialinės 

paramos skyrimo komisijoje; 

6.3. dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijoje ( VGK sekretorė), 

6.4. krizių valdymo komandos 

posėdžiuose ir kitose Centro 

direktoriaus sudarytose darbo 

grupėse, komisijose; 

6.5. dalyvavimas Klaipėdos miesto 

socialinių pedagogų metodinėje 

veikloje.  

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

O.Plokštienė 

 

 

O.Plokštienė 

 

O.Plokštienė 

 

 

O.Plokštienė 

 

 

O.Plokštienė 

 

 

 

Dalyvavimas  

komisijos 

posėdžiuose, 

Posėdžių protokolai 

Bendravimas 

Bendradarbiavimas 

7. Prevencija, šviečiamoji veikla, 

užimtumo organizavimas: 

7.1. Sąmoningumo didinimo 

mėnuo ,,BE PATYČIŲ 2022‘‘; 

7.2. Paskaita mokiniams  

„Prekyba žmonėmis - prevencija 

ir pagalba“; 

7.3. Paramos akcija  ,,Vilties 

bėgimas 2022‘‘; 

7.4. Miesto renginys  

,,Draugystės ABC 2022“; 

 

 

     Kovas 

 

Balandis 

 

 

Gegužė 

 

Gegužė 

 

 

 

O. Plokštienė 

MT 

O. Plokštienė 
KPK pareigūnė 

V. Meškienė 

O. Plokštienė 

 

O. Plokštienė 

 

 

 

 

 

Mokinių sąrašai su 

parašais 

 

Bendradarbiavimas 

Bendravimas 

Registravimas 

socialinio pedagogo 
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7.5. Pasaulinė diena ,,Be Tabako“;   

7.6.  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); 

7.7.  Paskaita mokiniams 

,,Administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė“; 

7.8. Tarptautinė 

TOLERANCIJOS diena; 

7.9. Tarptautinė kovos su 

narkomanija diena; 

7.10. Akcija ,,Nenusigręžk“; 

7.11. Kalėdinis  renginys. 

 

Gegužė 

 

 

Rugsėjis – 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

Lapkritis 

 

Gruodis 

 

Gruodis 

O. Plokštienė 

MT 

 

O. Plokštienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Plokštienė 
KPK pareigūnė 

V. Meškienė 

O. Plokštienė 

MT 

O. Plokštienė 

MT 

O. Plokštienė 

MT 

 

žurnale  

 

 

Mokinių sąrašai su 

parašais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių sąrašai su 

parašais 

 

Akcija 

 

Akcija 

 

Akcija 

renginys 

8. Kvalifikacijos kėlimas. 

Savišvieta: dalyvavimas 

seminaruose, kursuose,  

konferencijose, projektuose 

Visus mokslo 

metus  

 

O.Plokštienė 

5 kvalifikacijos 

sertifikatai, 

Pažymėjimai, 

Diplomai 

9. Tvarkymas ir pildymas 

dokumentacijos: 

9.1. tvarkyti ir pildyti profesinėje 
veikloje naudojamą dokumentaciją; 

9.2. mokinių nemokamo 

maitinimo teikimo organizavimas; 

9.3. mokinių, kuriems bus 

kompensuojamos važiavimo 

išlaidos, sąrašų tikslinimas ir 

pildymas. Kelionės bilietų 

pristatymas į buhalteriją 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

O. Plokštienė, 

 

O. Plokštienė 

J. Jonutienė 

J. Čyvienė 

 

O. Plokštienė, 
( grupių vadovai) 

 

Socialinio pedagogo 

žurnalas 

 

Mokinių sąrašai 
Mėnesio registravimo 

žurnalas 

 

Mokinių sąrašai 

Kelionės bilietų 

rinkimas 

 

Planą parengė: 

Vyr. socialinė pedagogė 

O. Plokštienė                                                         (parašas) 
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