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JURBARKO R. VADŽGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS
2015 – 2016 MOKSLO METAMS
Tikslas – formuoti saugią ir draugišką mokyklos bendruomenę, užtikrinti vaiko saugumą, jo
socialinę gerovę ir socializaciją.
Uždaviniai:
1. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo
prevenciją.
2. Rinkti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo ir ugdymosi sąlygas.
3. Spręsti mokinių socialines problemas ir padėti ginti jų teises ir interesus, bei vykdyti jų prevenciją.
4. Skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą, gerinant ugdymo
kokybę.
5. Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą.
Veiklos turinys
Organizacinė veikla
Mokyklos ir klasių socialinių pasų sudarymas
Rizikos grupės mokinių sąrašo sudarymas;
individualių bylų formavimas, tvarkymas
Mokinių nemokamo maitinimo
organizavimas
Šviečiamosios ir mokomosios informacijos
rengimas
Individualus darbas su mokiniais
Mokinių supažindinimas (priminimas) su
vidaus tvarkos taisyklėmis, mokinių teisėmis
ir pareigomis
Mokinių pedagoginis pažinimas (asmens
savybių, polinkių, interesų studijos),
konsultavimas, socialiniais, pedagoginiais ir
kt. klausimais
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
stebėjimas, pagalbos teikimas.
Individualus darbas su mokymosi
motyvacijos, lankomumo, elgesio sunkumų,
mokyklos nelankančiais, naujai į mokyklą
atvykusiais, žalingų įpročių turinčiais ir
rizikos grupės vaikais.
Priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasių
mokiniams veikla
„Mano kasdieninės vertybės“
Programos: „Gyvai“ 6 kl. ir
„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ Vaikų dienos
centrą lankantiems mokiniams.

Metodai

Data

Analitinis (duomenų rinkimas ir
analizė, padedant klasių vadovams)
Sociologinis (duomenų apie
mokinius rinkimas, duomenų
sisteminimas)
Nemokamo maitinimo talonų
gamyba, išdalinimas. Ataskaitų
rengimas
Stendų, lankstinukų aktualiomis
temomis gaminimas ir platinimas

Mokslo metų eigoje

Pokalbiai klasių valandėlių metu

2015 m. rugsėjis

Interviu, pokalbiai, konsultacijos,
stebėjimas

Pagal individualius

Probleminės situacijos analizė,
konsultacijos , individualus darbas
Priežasčių nustatymas, prevencinė
veikla. Konsultavimas, pokalbiai,
užsiėmimai, betarpiškas
bendravimas.

Mokslo metų eigoje

Supažindinti su pagrindinėmis
vertybėmis. Diskusija, piešimas,
rašymas.
Programų ugdymas padeda
pozityviai elgtis kasdieniniame
gyvenime, didina asmeninę
kompetenciją, ugdo sveiką vaikų ir
paauglių gyvenimo būdą

2015 m. spalislapkritis

Mokslo metų eigoje

Kiekvieną mėn.

Visus metus

atvejus

Mokslo metų eigoje
(pagal poreikį)

Visus metus

Darbas su mokinių Grupe prieš smurtą
VO „Gelbėkit vaikus“
Darbas su mokinių tėvais
Glaudžių santykių su tėvais palaikymas.

Diskusijos žmogaus teisių
klausimais,
renginiai
Formalūs ir neformalūs pokalbiai;
laiškų siuntimas; lankymasis
šeimose.
Individualūs pokalbiai,
rekomendacijos

Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų
pralaimėjimo, mokymosi motyvacijos,
elgesio ir kt. problemų.
Pagalba šeimoms, kurioms reikalinga
Konsultavimas, informavimas,
socialinė parama (nemokamas vaiko
tarpininkavimas, emocinis
maitinimas, apsirūpinimas mokyklinėmis
palaikymas
prekėmis ir kt.), krizių atveju ir kt.
Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių
Konsultavimas, informavimas.
ir psichologinių vaiko poreikių tenkinimą,
tėvų teises ir pareigas.
Paskaita „Kaip mokyti vaiką laikytis
Pradinių klasių mokinių tėvams
taisyklių“
Darbas su klasių vadovais, mokytojais, administracija
Mokytojų konsultavimas dėl mokinių
Konsultavimas, rekomendacijos
mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ir
kt. problemų
Siūlymų, kaip gerinti socialinį-pedagoginį
Rekomendacijos, konsultavimas,
klimatą klasėje, mokykloje, teikimas
pasitarimai
Mokinių probleminio elgesio ir mokymosi
Analitinis (duomenų rinkimas,
sunkumų priežasčių tyrimai, problemų
analizė) strategijos numatymas
sprendimas
Dalyvavimas klasių vadovų, pedagogų
Pasitarimai, posėdžiai
tarybos posėdžiuose.
Konsultacijos su specialistais
Mokyklos vadovų informavimas apie
Pranešimai
mokinių skriaudimo, apleistumo, fizinio ir
psichologinio smurto atvejus
Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis
Konsultacijos ir bendradarbiavimas su
Konsultacijos pasitarimai,
Jurbarko socialinės paramos skyriaus
posėdžiai, lankymasis šeimose ir
specialistais, Šimkaičių seniūnija, socialiniais kt.
darbuotojais, medicinos įstaiga, Jurbarko r.
VTAT, Vaiko gerovės komisija, PPT,
policijos komisariato prevencijos poskyrio
specialistais , Eržvilko socialinių paslaugų
centru
Ryšių palaikymas su rajono mokyklomis,
Konsultacijos, pasikeitimas
įstaigomis ir nevyriausybinėmis
informacija
organizacijomis, teikiančiomis socialinę,
ir kt.
psichologinę, teisinę pagalbą
Problemų sprendimo grupės, komandinis darbas
Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos
Spręsti teisės pažeidimų, mokyklos
darbe, klasių vadovų, mokytojų tarybos
nelankymo, pažangumo, žalingų
posėdžiuose.
įpročių, smurto, nusikalstamumo
prevencijos klausimus
Dirbti komandoje su mokyklos
Spręsti socialines mokinių ir
administracija, pedagogais, specialistais
įvairias mokyklos problemas,
dalyvaujat projektinėje veikloje.
Dalyvavimas Jurbarko r. socialinių pedagogų Susirinkimai, renginiai.
metodinio būrelio veikloje
Dalijimasis gerąja patirtimi

Visus metus, pagal
poreikį
Pagal poreikį

Pagal individualius
atvejus
Pagal poreikį

2015 m.
lapkritis
Pagal poreikį

Mokslo metų
eigoje
Pagal poreikį

Atskirais atvejais
Atskirais atvejais

Pagal poreikį

Mokslo metų eigoje

Pagal planą ir
poreikį
Mokslo metų eigoje
Pagal planą

Dalyvavimas Šimkaičių seniūnijos socialinės
paramos teikimo komisijos darbe
Prevencinė, projektinė, tiriamoji veikla
Smurto, patyčių ir žalingų įpročių
prevencija
Tarptautinei Tolerancijos dienai skirto
renginio organizavimas
Tarptautinės AIDS dienos minėjimas.
Akcija „Savaitė be PATYČIŲ“
Akcija „Gegužė–mėnuo be smurto prieš
vaikus“ ir kt. renginių organizavimas
Prevenciniai renginiai:
„Sveikas žmogus-žmogus be žalingų įpročių“
Sveikos gyvensenos prevencija
Pasaulinė „Košės dienos“ akcija
„Solidarumo bėgimas“
„Gyvenk sveikai“
Vaikų vasaros prevencinė stovykla
„Kartu smagiau“
Gerumo akcija „Gerumas mus vienija“
Pyragų diena
Ugdymas karjerai
„Karjeros dienos“ organizavimas

Dalyvauti profesinio veiklinimo vizituose
„Šok į tėvų klumpes“
Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas
Socialinio pedagogo norminės bazės
dokumentų analizė, metodinės ir mokslinės
literatūros studijos
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
seminaruose, kursuose, konferencijose

Socialinė pedagogė

Posėdžiai, informacijos pateikimas
ir kt.

Pagal planą

Patyčių ir ATPP įgyvendinimas.
Atkreipiamas mokinių dėmesys
į tolerancijos reikšmę mūsų tarpe

2015 m. lapkritis

Pokalbiai, diskusijos su
moksleiviais apie alkoholio,
narkotinių, psichotropinių
medžiagų vartojimo žalą,
prevencines priemones.
Supažindinti su teisės aktais, kurie
numato atsakomybę už vartojimą ir
platinimą.
Dalyvauti Solidarumo bėgime,
Vaisių vartojimo skatinimo
programoje, formuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius
Įtraukiami rizikos grupei
priklausantys moksleiviai
Mokinių darbai vienišiems
žmonėms
Konsultacijos, paskaitos mokiniams
(klasės valandėlių metu) išvykos į
TVM, įmones

Mokslo metų eigoje

Pastoviai renkama bei kaupiama
socialinio pedagogo veiklai
reikalinga metodinė medžiaga,
informacija. Saviugda.
Saviugda. Gauti pažymėjimai
kaupiami kvalifikacijos kėlimo
aplanke

Visus metus

(lapkritis, kovas,
gegužė)

2015-10
2016-02
2016 m. birželis
2015-12
2016-03
Mokslo metų eigoje

Mokslo metų eigoje

Genovaitė Zdanavičienė

