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TIKSLAS 

 

Padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti vaikų saugumą, šalinti 

mokyklos nelankymo priežastis, padėti vaikui ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus, vykdyti 

neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, ugdyti asmenybės dorines savybes, skatinti socialinį, fizinį 

aktyvumą bei užimtumą. 

  

UŽDAVINIAI 

 

1. Vykdyti mokinių nemokamo maitinimo priežiūrą progimnazijoje. 

2. Teikti socialinę pedagoginę pagalbą  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3. Tęsti darbą su rizikos grupės mokiniais. 

4. Plėtoti mokinių socialinį ir emocinį brandumą. 

5. Kontroliuoti mokinių lankomumą. 

6. Konsultuoti progimnazijos bendruomenės narius, iškilus įvairioms socialinėms, 

pedagoginėms problemoms šeimoje ir progimnazijoje. 

7. Organizuoti prevencinį darbą, socialinių projektų vykdymą progimnazijoje, kurti saugią ir 

sveiką mokiniams aplinką. 

8. Atlikti tiriamąjį-šviečiamąjį darbą, sisteminti ir vykdyti informacijos sklaidą, dalyvauti 

progimnazijos darbo grupėse, komisijose. 

9. Bendradarbiauti vykdant ugdymo karjerai veiklą. 

10. Palaikyti ryšį su įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis mokinių užimtumą ir saugumą. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Priemonė Vykdytojai/ 

Partneriai 

Metodai Data 

1. Vykdyti mokinių 

nemokamo 

maitinimo 

priežiūrą 

progimnazijoje. 

 

Mokinių 

nemokamo 

maitinimo 

progimnazijoje 

organizavimas. 

Dalyvavimas 

programose.  

SPIS programos 

priežiūra. 

D.Tarnauskienė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

Informavimas 

 

 

 

 

Darbas 

kompiuteriu 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

Kas 

mėnesį 

2. Teikti socialinę 

pedagoginę 

pagalbą 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių. 

Individualūs 

užsiėmimai. 

Pagalbos planų 

rengimas ir 

vykdymas. 

Rekomendacijų 

teikimas 

mokytojams, 

D. Tarnauskienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pokalbiai 

Konsultavimas 

Užsiėmimai. 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 



 2 

tėvams.  

3. Tęsti darbą su 

rizikos grupės 

mokiniais. 

Prevenciniai 

pokalbiai,  

netinkamo elgesio 

korekcija. 

Dalyvavimas 

projektuose, 

akcijose. 

D. Tarnauskienė 

Klasių vadovai 

 

Pokalbiai 

Konsultavimas 

Renginiai 

Per 

mokslo 

metus 

4. Plėtoti mokinių 

socialinį ir 

emocinį 

brandumą. 

 

Socialinių įgūdžių 

pamokos klasėse. 

 

Skatinimas 

dalyvauti meninės 

saviraiškos 

būreliuose, 

centruose. 

D. Tarnauskienė 

Klasių vadovai 

 

Neformaliojo 

ugdymo vadovai 

Pamokos 

Žaidimai 

 

Būreliai 

 

 

Kas 

mėnesį 

5. Kontroliuoti 

mokinių 

lankomumą. 

Lankomumo 

ataskaitų 

pateikimas iš 

„TAMO“ dienyno 

Pokalbiai su 

mokiniais dėl 

pamokų 

praleidinėjimo. 

NEMIS programos 

priežiūra. 

Klasių vadovai 

 

 

 

D.Tarnauskienė 

 

Darbas 

kompiuteriu 

 

 

Pokalbiai 

 

 

Kas 

mėnesį. 

6. Konsultuoti 

progimnazijos 

bendruomenės 

narius, iškilus 

įvairioms 

socialinėms, 

pedagoginėms 

problemoms 

šeimoje ir 

progimnazijoje. 

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais, tėvais, 

sprendžiant vaikų 

mokymosi, elgesio, 

užimtumo 

problemas. 

Nukreipimas 

pagalbos pas kitus 

progimnazijos 

specialistus. 

Klasių vadovai 

Progimnazijos 

administracija 

 

 

Pokalbiai 

Informavimas 

 

 

 

 

Konsultavimas 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

7. Atlikti tiriamąjį 

šviečiamąjį 

darbą, sisteminti 

ir vykdyti 

informacijos 

sklaidą, 

dalyvauti 

progimnazijos 

darbo grupėse, 

komisijose. 

Dokumentų 

pildymas ir 

sisteminimas. 

 

Rekomendacijų ir 

siūlymų teikimas 

Vaiko gerovės 

komisijoje ir kitose 

darbo grupėse. 

Anketinės 

apklausos ir jų 

sklaida. 

D. Tarnauskienė 

 

 

 

Pagalbos 

specialistai 

 

 

 

 

Darbas su 

kompiuteriu 

 

 

Konsultavimas 

Informavimas 

 

 

 

Anketos 

Testai 

Per 

mokslo 

metus 

8. Organizuoti 

prevencinį 

darbą, socialinių 

projektų 

Rengti prevencijos 

akcijas, sveikatos 

stiprinimo, 

užimtumo 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė.  

Pagalbos 

Paskaitos, 

Fizinio 

aktyvumo 

projektas 

 

2015 m. 

rugsėjo- 

gruodžio 
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vykdymą 

mokykloje, kurti 

saugią ir sveiką 

mokiniams 

aplinką. 

priemones, 

programas, 

projektus. 

 

 

specialistai 

Progimnazijos 

tarybos nariai 

Mokyklos 

administracija 

 

„Gyvenk 

sveikai, judėk 

laisvai“), 

ankstyvosios 

prevencijos 

programa 

„Obuolio 

draugai“, 

projektas 

„Mokykla be 

seksualinės 

prievartos ir 

išnaudojimo“. 

mėn. 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

9. Bendradarbiauti 

vykdant ugdymo 

karjerai veiklą. 

 

Susitikimai su 

mokymo ir 

informavimo apie 

profesijas atstovais. 

Įvairių įstaigų 

lankymas. 

Dalyvavimas 

mokyklų atvirų 

durų dienose. 

Ugdymo karjerai 

komanda 

 

Klasių vadovai 

 

 

Paskaitos 

 

 

Ekskursijos, 

išvykos 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

10. Palaikyti ryšį su 

įvairiomis 

institucijomis, 

užtikrinančiomis 

mokinių 

saugumą ir 

užimtumą. 

Bendradarbiauti su 

seniūnijomis, 

socialinės paramos 

ir priežiūros 

skyriumi, švietimo 

pagalbos tarnyba, 

VTAS ir kt. 

D. Tarnauskienė 

 

Progimnazijos 

administracija 

Bendradarbiavi

mas 

Konsultavimas 

Informavimas 

Per 

mokslo 

metus 

 

Laukiami rezultatai: 

 

1. Užtikrintas nemokamo maitinimo organizavimas. 

2. Suteikta kvalifikuota pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3. Gerės rizikos grupės mokinių elgesys. 

4. Plėtosis mokinių socialinis ir emocinis brandumas. 

5. Sumažės praleistų pamokų skaičius, sistemingai bus vykdoma lankomumo priežiūra. 

6. Suteikta reikalinga progimnazijos specialistų pagalba bendruomenės nariams, sprendžiant 

iškilusias problemas. 

7. Paaiškės socialinė situacija progimnazijoje, surinkta ir susisteminta informacija, užtikrintos 

veiksmingesnės pagalbos priemonės ir jų dermė. 

8. Efektyvus prevencinio darbo, socialinių projektų vykdymas progimnazijoje sukurta saugi ir 

sveika mokiniams aplinka. 

9. Organizuojama ir vykdoma mokiniams ugdymo karjerai veikla. 

10. Sustiprės partnerystės ryšiai su socialiniais partneriais. 

 

Socialinė pedagogė      Diana Tarnauskienė 

 

PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos 

2015 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio 

protokolo nutarimu Nr. 7.15-4 


