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Veiklos turinys
1. Organizacinė veikla
Atnaujinti maitinimo sutartis gimnazijoje.

Laikotarpis
Rugpjūtis

Peržiūrėti ir poreikiui esant atnaujinti maitinimo organizavimo
tvarką.

Rupjūtis-rugsėjis

Sistemingai tvarkyti nemokamo mokinių maitinimo gimnazijoje
dokumentus.
Rengti nemokamo maitinimo ataskaitas ir teikti jas Visagino
savivaldybės Socialinės paramos skyriui.
Organizuoti socialiai remtinų mokinių aprūpinimą mokymosi
reikmenimis.
Aptarti individualiai su klasių auklėtojais ugdomosios klasės
socialinį pasą.
Peržiūrėti ir atnaujinti mokinių, priskirtinų rizikos grupei, sąrašą.

Per mokslo metus

Rizikos grupės mokinių dokumentacijos tvarkymas.
Atlikti tyrimus:
1. ,,Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas” (5 – 8, I g klasės);
2. ,, Rizikos grupės mokinių užimtumo tyrimas”;

Per mokslo metus

Atliktų tyrimų rezultatus pristatyti gimnazijos bendruomenei.
Organizuoti ir dalyvauti akcijose:
1. ,,Geltonojo kaspino diena“;
2. ,,Savaitė be patyčių“;
3. ,,DAROM“;
4. ,,Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus”.

Per mokslo metus

Dalyvauti gimnazijos renginiuose, padedant juos organizuoti.

Per mokslo metus

Organizuoti mokinių apskrito stalo diskusiją prevenciniais
klausimais.
Vykdyti mokinių smurto ir patyčių gimnazijoje prevenciją.

Pagal poreikį per
mokslo metus
Per mokslo metus

Vykdyti ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos” programą.
Dalyvauti direkcinės tarybos posėdžiuose.

Per mokslo metus

1.16

Kartu su
visuomenės
sveikatos
specialistu

Kartą per mėnesį
Rugsėjis – spalis
(iki 30 d.)
Iki rugsėjo 20 d.
Rugsėjis – spalis

Spalis
Gruodis

Lapkritis
Kovas
Balandis
Gegužė

1.14

1.15

Pastabos

Pagal kalendorinį
darbo planą

Kartu su klasių
auklėtojais
Kartu su
specialistais
Mokytojų
tarybos
posėdžių metu,
direkcinės
tarybos metu
Kartu su klasių
auklėtojais,
Jaunaisiais
policijos
rėmėjais

Kartu su klasių
auklėtojais
Kartu su klasių
auklėtojais,
mokytojais,
specialistais

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

2.1
2.2

Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose.
Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Pagal kalendorinį
darbo planą
Per mokslo metus

Dalyvauti gimnazijos tarybos posėdžiuose.
Per mokslo metus
Organizuoti pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupės
Per mokslo metus
posėdžius.
Pateikti ataskaitą apie socialinio pedagogo veiklą gimnazijos
Birželis
vadovui ir bendruomenei.
2. Individualus darbas su mokiniais
Teikti socialinę pagalbą mokiniams, konsultuoti juos rūpimais
Per mokslo metus
klausimais.
Analizuoti ir spręsti mokinių problemas.
Per mokslo metus
Pagal poreikį

2.5

Kaupti informaciją apie mokinius, turinčius problemų gimnazijoje
ir šeimoje.
Skatinti mokinių socializaciją:
- individualiai dirbant su mokiniais, turinčiais
adaptacijos gimnazijoje problemų;
- organizuojant mokinių profesinį orientavimą ir
konsultavimą;
- įtraukiant į popamokinę veiklą, neformaliojo švietimo
užsiėmimus.
Dirbti su smurtą patyrusiais mokiniais, teikti pagalbą jų tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir mokytojams.

2.6

Dirbti su smurtaujančiais mokiniais, teikti pagalbą jų tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir mokytojams.

Per visus mokslo
metus

Stebėti mokinių pamokų lankomumą:
- Vaiko gerovės komisijos numatytų priemonių plano dėl
gimnazijos nelankymo laikymasis;
- Mokinių pamokų lankymo motyvacijos kėlimas;
- Sėkmės lapo fiksavimas ir aptarimas su mokiniu.

Per mokslo metus

Vykdyti ankstyvąją intervenciją, skirtą vaikams, vartojantiems
narkotines, psichoaktyvias ir kt. psichiką veikiančias medžiagas.
Organizuoti individualų ir grupinį darbą su elgesio problemų
turinčiais mokiniais.
Teikti individualias ir grupines konsultacijas rizikos grupės
mokiniams.
Darbas su įvairiomis jaunimo organizacijomis:
- Jaunieji policijos rėmėjai (JPR);
- Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT);
- Savanorystė (maisto bankas ir kt.)
Stovyklų, vaikų užimtumo grupių inicijavimas ir organizavimas.

Pagal poreikį

2.3

2.4

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

Per mokslo metus

Kartu su klasių
auklėtojais,
psichologe,

Per visus mokslo
metus

Kartu su
gimnazijos
psichologe
Kartu su
gimnazijos
psichologe
Kartu su
psichologe,
klasių
auklėtojais

Per mokslo metus
Per mokslo metus
Per mokslo metus

Per mokslo metus

Pagalba mokiniams įgyvendinant įsivertinimą
Per mokslo metus
3. Individualus darbas su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais)
Informuoti tėvus apie mokinių lankomumo, elgesio problemas.
Pagal poreikį

3.1
3.2

Teikti individualias konsultacijas bei socialinę pedagoginę
pagalbą rizikos grupės šeimoms.

Kartu su
psichologe
Kartu su
psichologe
Kartu su
psichologe

Pagal poreikį

Kartu su klasių
auklėtojais

Karstu su
klasių
auklėtojais

3.3
3.4

3.5

Pagalba smurtaujantiems ir patyrusiems smurtą mokiniams, jų
tėvams (globėjams, rūpintojams).
Teikti individualias ir grupines konsultacijas mokinių tėvams
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais.
Palaikyti ryšius su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), juos
informuoti apie vaiko elgesį gimnazijoje, esant reikalui teikti
konsultacijas dėl jų elgesio korekcijos.

Per mokslo metus

Lankyti mokinius jų namuose.

Pagal poreikį

Dalyvauti tėvų susirinkimuose.

Pagal poreikį

Per visus mokslo
metus
Per visus mokslo
metus

3.6
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1

5.2

5.3

5.4

Kartu su
psichologe
Kartu su
psichologe
Kartu su
psichologe,
klasių
auklėtojais
Kartu su klasių
auklėtojais,
specialistais
Kartu su klasių
auklėtojais

4. Bendradarbiavimas su gimnazijos vadovais, mokytojais, klasių auklėtojais
Informuoti gimnazijos vadovus, pedagogus, kitus specialistus apie Per mokslo metus
iškilusias problemas.
Stebėti rizikos grupės mokinių elgesį pamokose, neformaliojo
Pagal poreikį
švietimo užsiėmimuose, popamokinėje veikloje.
Konsultuoti mokytojus, bendradarbiauti su klasių auklėtojais
Per mokslo metus
sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškoti
efektyvių pagalbos būdų.
Konsultuoti klasės vadovus dėl socialinės – pilietinės veiklos.
Per mokslo metus
5. Bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis
Atstovauti vaiko interesams gimnazijoje ir už jos ribų.
Nuolat
Informuoti apie smurto prieš vaikus atvejus savivaldybės Utenos
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Visagino miesto
specialistus, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Visagino policijos komisariato Veiklos skyriaus
tyrėjus.
Palaikyti ryšius su įvairiomis institucijomis:
5.2.1Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Visagino
miesto specialistais;
5.2.2 Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Visagino policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjais;
5.2.3 Socialinės paramos skyriumi;
5.2.4 Visuomenės sveikatos ugdymo centru;
5.2.5 Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
5.2.6 Visagino socialinių paslaugų centru;
5.2.7 Nevyriausybinėmis organizacijomis.
Organizuoti susitikimus su policijos specialistais ir Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija.
Socialinė pedagogė
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Pagal galimybes ir
poreikį

Pagal poreikį
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