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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DIANOS TARNAUSKIENĖS 

2020–2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 Tikslas 

 Rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą progimnazijos bendruomenės nariams. 

 

 Uždaviniai:  

1. Koordinuoti mokinių socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių programų, projektų vykdymą. 

2. Organizuoti patyčių prevencijos ir intervencijos stebėseną, kurti saugią mokymo(si) aplinką.  

3. Užtikrinti mokinių pamokų lankomumą. 

4. Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius. 

5. Kelti profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius. 

  

Veiklos sritys 

 

Priemonė Data 

 

Atsakingi asmenys Veiklos rezultatas 

Organizacinė Dokumentų tvarkymas. 

Mokiniui teikiamos 

pagalbos tvarkaraščio 

sudarymas. 

Įvairių akcijų, susitikimų 

paskaitų, seminarų 

organizavimas. 

Nemokamo maitinimo 

koordinavimas ir 

priežiūra. 

2020 m.  

rugsėjo mėn. 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

D.Tarnauskienė 

Pagalbos specialistai 

Klasių vadovai 

 

Organizacijos, lektoriai, VSPC 

Klasių vadovai 

 

D. Tarnauskienė 

UAB „Handelshus“ 

Surinkta ir susisteminta informacija, 

parengti tvarkaraščiai. 

 

 

Plečiamas mokinių akiratis, asmeninė 

branda, savivertė. 

 

Užtikrinama nemokamo maitinimo 

priežiūra. 

Metodinė Pasidalinimas seminarų 

medžiaga klasių vadovų 

metodinėse grupėse, 

Per mokslo metus.  D. Tarnauskienė 

Pagalbos specialistai 

Plėtojama klasių vadovų, mokytojų 

asmeninė patirtis; įvairesnis metodų ar 

būdų pritaikymas darbui su mokiniais. 



mokytojų tarybos 

posėdžiuose, VGK 

grupėje. 

Individuali Socialinė pagalba naujai 

atvykusiems mokiniams. 

 

Pagalba mokiniams, 

turintiems SUP, ir 

problemiško elgesio 

mokiniams. 

(pokalbiai, stebėjimas, 

elgesio korekcija). 

Kompleksinių paslaugų 

teikimo šeimoms 

koordinavimas. 

 

2020 m.09-11 mėn. 

 

 

Per mokslo metus 

Pagalbos specialistai 

 

 

D. Tarnauskienė 

 

 

 

 

 

Socialiniai darbuotojai su 

rizikos šeimomis  

Mokiniai geriau adaptuosis mokykloje. 

 

 

Organizuojama kryptinga švietimo 

pagalba mokiniui, mokytojui ir tėvams, 

analizuojami ugdymo(si) poreikiai, 

laiku koreguojamos švietimo pagalbos 

priemonės. 

 

Suteikta pagalba šeimoms. 

Tiriamoji, 

šviečiamoji 

Socialinių įgūdžių 

užsiėmimai  ir prevencinės 

veiklos (patyčių, smurto, 

psichotropinių medžiagų 

kt.) vykdymas, poveikio 

priemonių taikymas, 

analizavimas klasėse. 

 

Klasių vadovų, mokytojų, 

tėvų konsultavimas dėl 

mokinių netinkamo 

elgesio, lankomumo 

problemų ir kt. 

 

Anketinė apklausa 

„Mokymosi džiaugsmas“ 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

2020 spalio, 

lapkričio mėn. 

D. Tarnauskienė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tarnauskienė 

J. Galinskienė 

 

 

Lavinami vaikų socialiniai įgūdžiai, 

gerėja tarpusavio santykiai, mažėja 

netinkamo elgesio, žalingų įpročių 

atvejų. 

 

 

 

 

Teikiama kompetentinga pagalba klasių 

vadovams, mokytojams, tėvams. 

 

 

 

 

Paaiškės priežastys, skatinančios 

(mažinančios) mokymosi džiaugsmą 



Prevencinė 

veikla 

Prevencinių programų 

koordinavimas. 

 Gyvenimo įgūdžių 

programa „LIONS 

QUEST“ (5–8 klasėse)  

 

 

Ankstyvoji prevencinė 

programa „Laikas kartu“ 

(PUG ) 

 

Ankstyvoji prevencinė 

programa  

„Antras žingsnis“ (1- 4 

kl.) 

 

 

 

 

Saugumo įgūdžių 

programa „Saugok ir 

gerbk mane" 2a ir 2b 

klasėse. 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. sausio–

vasario mėn. 

 

 

D. Tarnauskienė 

A. Liaudinskienė 

L. Augustaitienė 

I.  Bikauskienė 

R. Bondzinskienė 

 

 

R. Janulevičienė 

 

 

 

V. Vyšniauskienė 

Ž. Galinytė 

I. Kriaučeliūnienė 

M. Žemaitienė 

 

 

 

D. Tarnauskienė 

 

Lavinami mokinių socialiniai įgūdžiai, 

ugdomi gebėjimai spręsti konfliktines 

situacijas, stiprinamas tarpasmeninis 

bendravimas. 

 

 

 

Bus ugdomi vaikų socialiniai ir 

emociniai sunkumų įveikimo 

gebėjimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 klasės mokiniams bus suteikta žinių 

apie vaikų teises, smurtą ir jo formas; 

kaip apsisaugoti nuo smurto bei kur 

ieškoti pagalbos; kaip stiprinti vaikų 

savęs pažinimo bei kitų žmonių elgesio, 

rizikos įvairiose situacijoje supratimo 

gebėjimus. 

Mokinių lankomumo 

priežiūra. NEMIS 

programos pildymas. 

Per mokslo metus D. Tarnauskienė 95 proc. mokinių nepraleis pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

Projektinė 

(projektai, akcijos, 

kiti renginiai) 

Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo tęstinis 

projektas „Tavo 

pasirinkimas“ 

 

2020 m. rugsėjo-

lapkričio mėn. 

 

 

2020 m. rugsėjo 

D. Tarnauskienė 

Projekto vykdymo grupė 

Klasių vadovai 

 

D. Tarnauskienė 

 

 

 

 

 



Akcija „Solidarumo 

bėgimas 2020“ 

 

Akcija „Tolerancijos 

diena“. 

 

 

Akcija „Dalinkimės 

Kalėdų gerumu“. 

 

Veiksmo savaitė „Be 

patyčių 2020“. 

 

Vaikų vasaros poilsio 

programa „Šaunieji 

stovyklautojai“. 

mėn. 

 

2020 m.  

lapkričio mėn. 

 

 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

 

2021 m.  

kovo mėn. 

 

2021 m. 

birželio mėn. 

T. Bonkevičius 

 

D. Tarnauskienė 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

 

D. Tarnauskienė 

Mokinių taryba 

 

D. Tarnauskienė  

 

 

Puoselėjamas pagarbus, tolerantiškas 

elgesys mokykloje. 

 

 

Savanorystės ugdymas. 

 

 

Mažėja patyčių mokinių tarpe. 

 

 

Socialinę paramą gaunantiems 

progimnazijos vaikams suorganizuota 

10-ies dienų poilsio stovykla, 

užtikrintas užimtumas.  

Bendravimas, 

bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimas su 

Vilkaviškio ŠPT 

darbuotojais, Socialinės 

pagalbos centru, VVTAĮT, 

Vilkaviškio raj. 

savivaldybės VGK  

dėl kompleksinės pagalbos 

mokiniams ir tėvams, 

progimnazijos VGK 

komisijos 

bendradarbiavimas su 

mokytojais, tėvais. 

2020–2021 m. m. D. Tarnauskienė 

VGK nariai 

Palaikomi ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

 

 

Stiprinamas komandinis darbas, 

pedagoginė sąveika, siekiant pagalbos 

mokiniui priemonių tarpusavio dermės, 

veiksmingo bendruomeniškumo dėl 

mokinio sėkmės. Užtikrinama 

kvalifikuota kompleksinė pagalba 

tėvams. 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

2020–2021 m. m. D. Tarnauskienė 

 

 

Pagal poreikius tobulinama 

kvalifikacija ir profesinė kompetencija. 

 



Socialinė pedagogė           Diana Tarnauskienė 
 

PRITARTA       

Vaiko gerovės komisijos      

2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio     

protokolo nutarimu Nr. 7.15.-5 

 


