
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

    

 

I. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

1. TIKSLAS -  Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir aukštesnių ugdymosi 

pasiekimų.  

Uždaviniai: 

1.1.  Tobulinti ugdymo turinio ir proceso vadybą. 

1.2.  Tobulinti mokytojų didaktines kompetencijas. 

1.3.  Stebėti ugdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą. 

II. VEIKLOS TURINYS   

Priemonių planas  

Priemonės  

pavadinimas 

Vykdytojas, 

partneriai 

Atlikimo 

laikas 

Ištekliai Laukiami 

rezultatai 

Kontrolė 

1. Tikslas -  Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir aukštesnių ugdymosi pasiekimų. 

1.1. Tobulinti ugdymo turinio ir proceso vadybą. 

Diegti mokiniams 

pagrindinius 

socialinius 

įgūdžius, orientuoti 

į 

bendražmogiškąsias 

vertybes. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat Darbo 

užmokestis. 

Ugdys 

empatiją, 

teigiamai 

įtakos 

bendruomenės 

mikroklimatą. 

Vykdoma: 

Veikla vykdoma 

nuolat, 

atsižvelgiant į 

poreikį (klasės 

valandėlių ar 

kitu metu). 

Mokinių, jų tėvų 

(globėjų) 

konsultavimas 

kartu ieškant būdų 

sėkmingai spręsti 

iškilusius 

sunkumus. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat Darbo 

užmokestis. 

Įpareigos 

spręsti 

lankomumo 

bei socialines 

problemas. 

Vykdoma: 

Veikla 

vykdoma 

nuolat 

Vykdyti neigiamų 

elgesio bei 

adaptacijos 

problemų 

profilaktinę 

prevenciją. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Metų 

eigoje 

Darbo 

užmokestis. 

Kuriama 

saugesnė 

aplinka, gerėja 

mokyklos 

mikroklimatas. 

Vykdoma: 

Kovo 23 d. 

teisinių žinių 

konkursas 

„TEMIDĖ“, 

Organizuotos 

klasės 

valandėlės su 

nepilnamečių 

specialiste A. 



Studencova, 

viešosios 

tvarkos tarnybos 

specialiste D. 

Savickienė. 

Kreiptasi į vaikų 

teisių tarnybą. 

1.2. Tobulinti mokytojų didaktines kompetencijas. 

Klasių vadovų bei 

pedagogų 

konsultavimas, 

kartu ieškant 

priežasčių dėl kurių 

mokiniui 

mokykloje kyla 

sunkumų.   

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Esant 

poreikiui 

Darbo 

užmokestis. 

Ieškomi 

kolegialūs 

sprendimai, 

pasidalinama 

patirtimi. 

Vykdoma: 

Bendrauta su 

pedagogais, 

klasių vadovais. 

Aptarti mokiniui 

kylantys 

mokymosi 

sunkumai. 

Kelti kvalifikaciją, 

dalyvauti 

seminaruose, 

keistis patirtimi su 

kolegomis. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat Darbo 

užmokestis. 

Ugdoma 

asmeninė ir 

profesinė 

kompetencija. 

Vykdoma: 

Seminarai, 

Metodiniai 

susirinkimai. 

 

1.3.  Stebėti ugdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą. 

Vykdyti  

lankomumo 

prevenciją, pateikti 

lankomumo 

suvestinės 

ataskaitą. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat, 

II 

pusmetis 

Darbo 

užmokestis. 

Pagerės 

mokinių 

lankomumas. 

Vykdoma: 

Pateikiamos 

ataskaitos. 

Siekti, kad mokinių 

tėvai aktyviau 

dalyvautų ugdymo 

procese. 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat Darbo 

užmokestis. 

Įgalins spręsti 

lankomumo 

bei socialinės 

adaptacijos 

problemas. 

Vykdoma: 

Kviečiami  

tėveliai 

pokalbiui. 

Socialinių paslaugų 

organizavimas 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Nuolat Darbo 

užmokestis 

Patenkinti 

vaikų 

ugdymosi 

poreikiai 

Vykdoma: 

 socialiai 

remiamų 

mokinių 

maitinimas, 

bendrabutyje 

gyvenančių 

mokinių 

maitinimas, 

važiavimo 

kompensavimas. 

 

Švietėjiška veikla 

tėvams 

Socialinė 

pedagogė  

D. 

Adomkaitienė 

Metų 

eigoje 

Darbo 

užmokestis 

Tėvų įtaka ir 

pagalba vaikų 

motyvacijos 

skatinimui. 

Vykdoma: 

Rekomendacijos 

ir  švietimas 

vykdomas  el. 

dienyne, el. 



paštu, 

informacija 

teikiama 

telefonu, 

atvykus 

pokalbiui į 

mokyklą. 

 

 

 

 


