
 

 

2016 METŲ SOCIALINĖS PEDAGOGĖS IRMOS ČIAPAITĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

    2015 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

 

2015 m. vykdant priklausomybių, sveikos gyvensenos ir mokinių saugumo užtikrinimo prevenciją buvo bendradarbiauta su Garliavos 

policijos nuovada. Kartu su nepilnamečių inspektorėmis Rima Skaisgiriene, bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnu 

Dariumi Joneikiu pravesti prevenciniai susitikimai: „Teisėsaugos pažeidimai“ (26 mokiniai), „Žalingiems įpročiams mokykloje – NE“ ( 96 

mokiniai), „Taisyklės ir įstatymai“ (26 mokiniai),  narkomanijos prevencijos užsiėmimas „Įstatymai, pasekmės, narkotikų tyrimo būdai bei 

testai“ (108 mokiniai).  Buvo vykdomi reidai dėl mokinių rūkymo ugdymo proceso metu.  Siekiant saugesnės aplinkos kūrimo IIE kl. buvo 

vedami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių užsiėmimai. Klasės valandėlė „savęs vertinimas“, „Pirotechnikos priemonių įsigijimas, 

naudojimas ir atsakomybė“.   Organizuota „savaitė be patyčių. 

Dalyvauta įvairiuose renginiuose, konkursuose: Kauno apskr. vyr. policijos komisariato organizuotame konkurse „Su atšvaitas saugus ir 

madingas“ (3 vieta), Kauno r. konkurse „Temidė“ (1 vieta), Kauno apskr. konkurse „Temidė“ (2 vieta), respublikinėje inkilų kėlimo akcijoje 

Vaišvydavos girininkijoje (17 mokinių). JPR talkino renginyje „Pažink policijos profesiją“. Dalyvavome konkurse „Kelyje smulkmenų nebūna“, 

„Tapk pilotu penkiolikai minučių“. Minėdami tarptautinę nerūkymo dieną dalyvavome protmūšyje „Mes galime gyventi kitaip“ Jonučių 

gimnazijoje, konkurse „ Sveikuolių sveikuoliai“. 

Su Šeimos santykių instituto atstovėmis vestas profesinio pasirinkimo užsiėmimas IIE kl. „Profesijų miestas“. 

Kartu su Kauno rajono švietimo skyriumi ir LSU buvo mokiniams suorganizuotas renginys „Nes bendrauti gera“.  

Du kartus per savaitę vykdoma V.E.I.K. (Vaiko emocijų išreiškimo kontrolės) užsiėmimų grupė. Praktinis užsiėmimas su V.E.I.K. grupe 

NEO Kaunas boulingo klube. 

Su savanorių grupe lankėme senelius senelių slaugos namuose „Vila Senjora“, „Senelių rojus“, savanoriavome gyvūnų prieglaudoje 

„Penkta koja“, „Carito“ organizuotame „Maisto banko“ veikloje, susipažinome su savanoriška jaunimo organizacija A.C. Patrija. 

Dalyvauta Vaiko gerovės komisijos veikloje. Buvo nuolat sisteminama ir atnaujinama informacija apie mokinių socialinę aplinką, 

problemas. Teikta metodinė pagalba bei individualios konsultacijos socialinių-pedagoginių problemų klausimais mokiniams, tėvams ir mokyklos 

pedagogams: individualios mokinių konsultacijos dėl elgesio, mokymosi, lankomumo, patyčių, iškilusių asmeninių sunkumų, problemų. Tėvų 

konsultacijos dėl lankomumo, elgesio, patyčių, inventoriaus gadinimo. Stebėti mokiniai pamokų metu IB, IC, ID, IIC klasėse. Dalyvauta vaiko ir 

jo šeimos peržiūroje kartu su VTAS, policijos, seniūnijos atstovais.  

Suorganizuota vasaros poilsio stovykla „Piramidė – 8“, kurioje dalyvavo 17 mokinių. 

Buvo atnaujintas gimnazijos socialinis pasas 2015-2016 m. m. 



Nuolat vykdomas mokinių pavėžėjimo bei maitinimo organizavimas: SPIS maitinimo žurnalo pildymas, talonų gaminimas, ataskaitų 

rengimas ir pridavimas, pravažiavimo poreikio nustatymas ir pravažiavimo bilietų parvežimas. Šventinių davinių ruošimas ir dalinimas soc. 

remtiniems mokiniams. Dalyvauta Karjeros, Sveikatos darbo grupės veikloje, Kauno r. socialinių pedagogų susirinkimuose. 

 

 

TIKSLAS:  

1. Efektyvinti socialinę pagalbą įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams. 

UŽDAVINIAI: 

1.Nagrinėti ir šalinti gimnazijos nelankymo priežastis. 

2.Bendradarbiaujant su kitais švietimo įstaigoje dirbančiais darbuotojais (klasės vadovais, pedagogai, švietimo specialistai, administracija) 

vertinti ir padėti spręsti mokinių socialines – pedagogines problemas (adaptacijos, bendravimo ir elgesio, priklausomybių, lankomumo, 

mokymosi motyvacijos bei kitas problemas). 

3.Užtikrinti prevencinės veiklos tęstinumą. 

4. Užtikrinti pagrindinių vaiko poreikių tenkinimą (nemokamo maitinimo, pavėžėjimo organizavimas). 

5.Konsultuoti mokinius, jų tėvus/globėjus, lankytis mokinių šeimose, teikti metodinę pagalbą mokyklos pedagogams. 

6.Kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose, renginiuose, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis. 

 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės Vykdymo 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Veiklos aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

IINDIVIDUALUS DARBAS SU MOKINIAIS 

1. Individualus darbas su moksleiviais, turinčiais elgesio, bendravimo, žalingų 

įpročių problemų, priklausančių rizikos grupei, konsultuoti juos rūpimais 

klausimais. 

01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

2. Mokinių veiklos ir elgesio stebėjimas pamokose, siekiant efektyvios pagalbos 

mokiniams ir mokytojams. 
01 – 12 mėn. I.Čiapaitė 

J.Raudienė 

VGK posėdyje 

3. Dirbti su specialiųjų poreikių vaikais, kuriems reikalinga socialinio pedagogo 

pagalba. 
01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe. 

4. Aiškintis pamokų nelankymo priežastis, informuoti tėvus. Moksleivių 

nelankymo priežastis aptarti ir spręsti VGK. 
01 – 12 mėn. A.Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 
VGK posėdyje 

DARBAS SU TĖVAIS/GLOBĖJAIS 

5. Individualūs pokalbiai su tėvais dėl mokinių pamokų praleidinėjimo, elgesio 

problemų, žalingų įpročių prevencijos klausimais ir pan. 

01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe. 



6. Lankymasis mokinių šeimose, kartu su klasės vadovais, dėl vaiko elgesio, 

lankomumo, pažangumo problemų. 

Pagal poreikį I.Čiapaitė VGK posėdyje 

7. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 01-12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe. 

DARBAS SU KLASĖS VADOVU, MOKYTOJAIS, ADMINISTRACIJA 

8. Kartu su klasių vadovais nustatyti rizikos grupei priklausančius mokinius. 01 mėn. I.Čiapaitė VGK posėdyje 

9. Klasių socialinių pasų sudarymas. 11 mėn. A.Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 

VGK posėdyje 

10. Informuoti mokyklos vadovus apie iškilusiais problemas. 01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Direkcijos 

pasitarimai 

11. Kartu su klasės vadovu analizuoti problemas, ieškant geriausių sprendimo 

būdų. 
01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe. 

12. Lankomumo, pažangumo ir vėluojančių mokinių kontrolė. 01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe. 

SOCIALINĖS PARAMOS ORGANIZAVIMAS 

13. Mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamo maitinimo organizavimas: 

1. Nemokamo maitinimo talonų ruošimas ir dalijimas. 

2. SPIS sistemos pildymas ir ataskaitų ruošimas. 

3. Šventinių davinių ruošimas ir dalijimas. 

01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Kauno r. 

savivaldybės 

administracijos 

kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

14. Mokinių pavėžėjimo organizavimas: 

1. Sąrašų sudarymas, tikslinimas. 

2. Bilietų atsiėmimas, dalijimas mokiniams. 

01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Kauno r. 

savivaldybės 

administracijos 

kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

PREVENCIJA, GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI, RENGINIAI, KLASĖS VALANDĖLĖS 

15. Kovo mėnuo „Savaitė be patyčių“ (pagal atskirą priemonių planą).  

 

03 mėn. A.Vinciūnienė, 

I.Čiapaitė 

VGK pasitarimas 

16. Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas organizuojant protmūšį su kitomis 

Kauno r. mokyklomis (04-07). 

 

04 mėn. 

I.Čiapaitė 

J.Raudienė 

I.Drukteinienė 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

17. Reidai dėl mokinių rūkymo su nepilnamečių reikalų specialiste. 04, 09 mėn. I.Čiapaitė, 

GPN 

VGK posėdyje 



nepilnamečių 

reikalų 

specialistė 

18. Socialinių įgūdžių ugdymas bei pasirengimas rajoniniam konkursui „Išgelbėk 

draugą“ (VĮ „Sveikatos biuro“ organizuojamas renginys). 

05 mėn. I.Drukteinienė 

I.Čiapaitė   

Internetinėje 

svetainėje 

19. Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Piramidė – 9“ projekto parengimas ir 

įgyvendinimas. 

03, 06 mėn. I.Čiapaitė 

J. Raudienė 

Internetinėje 

svetainėje 

20. Prisistatymas naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams. 09 mėn. I.Čiapaitė 

J.Raudienė 

I.Drukteinienė 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

21. Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas. 11 mėn. I.Čiapaitė, 

I.Drukteinienė 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

22. Protų mūšis tarp II g. kl. Komandų, skirtas pasaulinei AIDS dienai paminėti. 12 mėn. I.Drukteinienė, 

I.Čiapaitė 

J.Raudienė 

Internetinėje 

svetainėje 

23. Susitikimas su policijos atstovais, mokiniams aktualiomis temomis. 01 – 12 mėn. I.Čiapaitė, 

GPN 

nepilnamečių 

reikalų 

specialistė R. 

Skaisgirienė 

VGK pasitarimas 

24. Dalyvavimas prevenciniuose projektuose, renginiuose. 01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Internetinėje 

svetainėje 

KOMANDINIS DARBAS 

25. VGK veikla. Pedagoginė – psichologinė pagalba mokiniams, tėvams, klasių 

vadovams. Mokinių ir tėvų dalyvavimas VGK posėdžiuose sprendžiant 

iškilusias problemas. 

01 – 12 mėn. A.Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 

VGK posėdyje 

26. Bendradarbiavimas su seniūnijos socialiniais darbuotojais, policijos 

specialistais.   
01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

27. Dalyvavimas mokytojų posėdžiuose, sveikatos, karjeros grupių veikloje. 01 – 12 mėn. I.Čiapaitė Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

TIRIAMOJI VEIKLA 

28. Darbo dokumentacijos tvarkymas: rinkimas, kaupimas, analizavimas, 

apibendrinimas, koregavimas. 
01 – 12 mėn. I.Čiapaitė  



KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

29. Dalyvavimas Kauno raj. soc. pedagogų pasitarimuose, seminaruose, 

mokymuose, konferencijose. 

01-12 mėn. I.Čiapaitė VGK posėdyje 

30. Naujų straipsnių, įstatymų, socialinio ugdymo bei konsultavimo klausimais, 

literatūros analizavimas. 

01-12 mėn. I.Čiapaitė Pritaikymas 

darbinėje veikloje 

 

Laukiami rezultatai: 
1. Mokiniams bus suteikta kryptinga socialinė - pedagoginė pagalba. 

2. Sumažės praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui. 

3. Gimnazijoje bus sėkmingai tęsiama priklausomybių prevencija. 

4. Sustiprės mokinių, mokytojų, tėvų dalyvavimas sprendžiant mokiniams iškilusias problemas. 

5. Mokiniai gaus nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą. 
 
 

Socialinė pedagogė Irma Čiapaitė 
 
 


