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TIKSLAS 

 Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, dėstančiais mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą 

teikiančiomis institucijomis,  atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes,  poreikius, gebėjimus ir 

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

skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams 

UŽDAVINIAI: 

1. Tirti ir analizuoti socialinės aplinkos faktorius, turinčius neigiamos įtakos mokinių 

ugdymo(si) procesui ir socializacijai. Individualiai tenkinti mokinių, šeimų socialinius 

poreikius. 

2. Siekiant užkirsti kelią patyčioms, smurtui, azartiniams žaidimams, alkoholio, tabako bei 

narkotikų vartojimui ir platinimui vykdyti prevencinį darbą mokykloje. 

3. Organizuoti ir inicijuoti socializacijos ir prevencinių projektų kūrimą. 

4. Stiprinti bendradarbiavimą su institucijomis, vykdančiomis nusikalstamumo, patyčių, 

žalingų įpročių prevenciją. 

 

Pagalbos teikimo 

rūšys 

Pagalbos teikimo priemonės Vykdymo 

terminas 

1.Organizacinė 

veikla 

1.1. Parengti ir nuolat atnaujinti informaciją apie 

nemokamo maitinimo  ir pavėžėjimo į pamokas 

organizavimą gimnazijoje. 

Rugsėjis, birželis 

1.2. Rengti nemokamo maitinimo ir pavėžėjimo į 

gimnaziją  ataskaitas Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir Ekonomikos 

skyriams 

Kartą per mėnesį 

1.3. Organizuoti socialiai remtinų mokinių aprūpinimą 

mokymosi reikmenimis. 

Rugsėjis-lapkritis 

1.4. Inicijuoti susitikimus su klasės auklėtojais,  aptarti 

klasių socialinių pasus, įvardinti socialines problemas, 

numatyti pagalbos būdus.  

Rugsėjis III savaitė 

1.5 Lankytis pirmų, antrų klasių mokinių pamokose. 

Stebėti mokinių pasiruošimą pamokai, darbą 

pamokoje, bendravimą, apsirūpinimą mokymo 

reikmenimis. 

Per mokslo metus 

1.6.  Susitikti su 2, 3,4 klasių mokiniais, atvykusiais 

mokytis į gimnaziją  „Kaip aš jaučiuosi gimnazijoje?“ 

Rugsėjis III savaitė 

1.7.. Kartu su  pirmų klasių  auklėtojais, dėstančiais 

mokytojais išsiaiškinti mokinius, turinčius elgesio, 

lankomumo, bendravimo problemų. 

Iki spalio 1 dienos 

1.9. Atnaujinti duomenis apie mokinius, laikinai Iki spalio 1 dienos 



likusius be tėvų  priežiūros. Susitikti su globėjais 

(rūpintojais). 

1.10. Atnaujinti duomenis apie nuolatinę globą 

turinčius mokinius. Apsilankyti globėjų namuose. 

Iki spalio 15 

dienos 

2. Tyrimų 

organizavimas  

2.1.  Atlikti pirmų gimnazijos klasių adaptacijos 

gimnazijoje tyrimą „Pirmieji žingsniai gimnazijoje“ 

2.2. „Kaip tau sekasi, trečioke?“ 

 

Spalio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

3. Socialinių 

įgūdžių 

formavimas, 

patyčių, 

nusikalstamumo, 

žalingų įpročių 

prevencija 

3.1. Stebėti mokinių elgesį. Įtarus pavartojus alkoholį, 

tabaką ar psichotropines medžiagas nedelsiant 

informuoti  gimnazijos administracijos atstovus, tėvus. 

 

Per mokslo metus 

  3.2. Kartu su Šiaulių miesto ir rajono  policijos 

bendruomenės pareigūnais ir kinologais gimnazijos 

patalpose organizuoti prevencinius reidus „Mokykla 

be narkotikų“ . 

Rugsėjo, gegužės 

mėn. 

 3.3. Organizuoti pirmų klasių mokinių susitikimą su 

Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnais. „Įstatymų nežinojimas 

neatleidžia nuo atsakomybės“ 

 Rugsėjo mėn. 

3.4. Išsiaiškinus patyčių,  smurto atvejus,  individualiai 

bendrauti su mokiniais, nedelsiant informuoti mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus) 

 

3.5. Organizuoti pokalbius su pirmų klasių mokiniais 

„Atpažink patyčias, stabdyk jas ir išvenk jų“.  

Rugsėjo, spalio 

mėn. 

3.6. Pravesti akciją, skirtą Psichikos sveikatos dienai 

pažymėti 

Spalio 10  

3.7. Inicijuoti renginiu, skirtus  „Mokymosi 

motyvacijos savaitei“. 

Lapkričio mėn. 

3.8. Organizuoti  trečių klasių mokinių  susitikimą su  

Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnais „Pilnametis ir teisinė 

atsakomybė“. 

Gruodžio mėn. 

3.9.  Organizuoti antrų klasių mokinių susitikimą su 

Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnais „Teisė rinktis“. 

Vasario mėn. 

3.10. Organizuoti akciją, skirtą  Pasaulinei AIDS 

dienai „Mokiniai prieš AIDS“. 

Gruodžio mėn. 

3.11. Įsitraukti į VO „Gelbėkit vaikus“ renginius, 

skirtus „Savaitei be patyčių“ (pagal atskirą planą). 

Kovo mėn. 

3.12.  Vykdyti gimnazijos projektą „Saugiai pasitikime 

vasarą“ Organizuoti 1,2 klasių susitikimus su Šiaulių 

miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnais, socialine pedagoge, sveikatos priežiūros 

specialiste . 

Gegužės mėn. 

3.13.  Inicijuoti akciją „Gegužės mėnuo–mėnuo be 

smurto“. 

Gegužės mėn. 



3.14.Organizuoti Kalėdinės labdaros akciją  „Pabūk su 

manimi“. 

Gruodžio mėn.  

3.15. Organizuoti trečių klasių mokinių susitikimą su 

Šiaulių miesto Tardymo izoliatoriaus darbuotuoju R. 

Rudaičiu  „Nusikaltimas ir bausmė„. 

Lapkričio mėn. 

3.16. Inicijuoti ir organizuoti projekto „Saugi aplinka-

saugus, aktyvus ir sveikas AŠ“ vykdymą ir vykdymo  

tęstinumą.  

Per mokslo metus 

3.17. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei 

nerūkymo dienai „Gimiau nerūkantis“ (pagal atskirą 

planą). 

Gegužės mėn. 

 3.18.  Pristatyti ir aptarti knygas, straipsnius, kino 

filmus  prevencine tema.  

Per mokslo metus 

4. Individualus 

darbas su 

mokiniais. Pamokų 

lankomumo, 

vėlavimų į pamokas 

prevencija. 

4.1.Konsultuoti mokinius socialinės paramos, Vaiko 

teisių apsaugos, teisiniais klausimais. 

Per mokslo metus 

4.3. Individualiai dirbti su mokiniais, nesilaikančiais 

mokinių elgesio taisyklių, koreguoti jų elgesį. 

Per mokslo metus 

4.2. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi 

motyvacijos, lankomumo, vėlavimo į pamokas 

problemas, inicijuoti pokalbius su vaiku, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

Per mokslo metus 

5. Darbas su 

mokinių grupe 

5.1. Vesti  socialinių įgūdžių formavimo ir stiprinimo 

pamokas 1-3 klasėse (savęs pažinimo testai, emocijų 

valdymo, Forum teatro užsiėmimai) 

Per mokslo metus 

6. Individualus 

darbas su mokinių 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

6.1. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

mokinių lankomumo, vėlavimo į pamokas elgesio, 

žalingų įpročių  vartojimo problemas. 

Per mokslo metus 

6.2. Teikti individualias ir grupines konsultacijas 

gimnazistams ir jų tėvams socialinės paramos, 

teisiniais klausimais. 

Per mokslo metus 

6.3.  Esant būtinybei lankyti mokinius namuose. Per mokslo metus 

6.4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, Tėvų dienose. 

Tėvų susirinkimuose teikti informaciją žalingų įpročių, 

lankomumo, vėlavimo į pamokas prevenciniais 

klausimais. 

Per mokslo metus 

7.   

Bendradarbiavimas 

su gimnazijos 

vadovais, 

dėstančiais 

mokytojais, klasių 

auklėtojais 

7.1. Bendrauti su klasės auklėtojais ir skyrių vedėjais, 

aptarti klasių lankomumą bei mokinių vėlavimą į 

pamokas. Išsiaiškinti apie klasės auklėtojų, dalykų 

mokytojų taikytas prevencines priemones lankomumui 

gerinti. 

Per mokslo metus 

7.2. Vadovaudamasis klasių auklėtojų, skyrių vedėjų 

pateikta informacija, sudaryti gimnaziją  vengiančių 

pamokas lankyti, nelankančių, vėluojančių į pamokas 

mokinių sąrašus, individualiai bendrauti su šiais 

mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

analizuoti pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo 

priežastis, ieškoti būdų padėčiai gerinti. 

 

Per mokslo metus 

7.2. Lankytis klasės valandėlėse, neformaliojo 

švietimo užsiėmimuose. 

Per mokslo metus 

8. 8.1. Atstovauti vaiko interesams gimnazijoje ir už jos Per mokslo metus 



Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

ribų; 

 8.2. Informuoti apie smurto atvejus VTAS, policiją. Per mokslo metus 

 8.3. Palaikyti ryšius su: 

- VTAS, 

- Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato  

bendruomenės pareigūnų grupe, 

- Socialinės paramos skyriumi, 

- Sveikatos biuru, 

- Dainų pirminės sveikatos priežiūros  sveikatos centru 

- PPT. 

 

Per mokslo metus 

 8.4. Bendradarbiauti su institucijomis, vykdančiomis 

nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją (Šiaulių 

miesto ir rajono policijos komisariato  bendruomenės 

pareigūnų grupe, Šiaulių Tardymo izoliatoriaus SRS  

būrio viršininku R. Rudaičiu, Sveikatos biuro 

darbuotojais). 

 

. 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI: 

 

1. Pozityviai keisis mokinių tarpusavio bendravimas, bendravimas su mokytojais, gimnazijos 

darbuotojais. 

2.  Gerės mokinių emocinė būsena, pasitikėjimas savimi, savęs įsivertinimas. Stiprės 

atsakomybės jausmas už save ir už kitus. 

3. Gimnazijoje sumažės patyčių, netinkamo elgesio atvejų. 

4.  Bendradarbiaujant su mokinių tėvais, klasės auklėtojais, dėstančiais mokytojais socialinis 

pedagogas geriau pažins mokinį, jo aplinką, socialinius, psichologinius veiksnius, įtakojančius 

jo raidą.   

4. Mažės mokinių, priklausomų nuo žalingų įpročių, skaičius. 

 


