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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

SOCIALINIO PEDAGOGO 2018–2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas. Rūpintis ugdytinių socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą lopšelio-

darželio bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios 

trukdo ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei lopšelyje-darželyje. 

Uždaviniai: 

1. Kurti palankų socialinį-psichosocialinį klimatą ugdymo įstaigoje. 

2. Bendradarbiauti su auklėtojais, administracija, kitais specialistais, sprendžiant ugdytinių 

socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

3. Gerinti rizikos grupės ir specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių socializaciją darželyje. 

4. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti taisyklių nesilaikymo, užimtumo, emocijų ir elgesio, 

bendravimo su aplinkiniais bei kitas ugdytinių problemas, vykdyti jų prevenciją, ginti mokinių 

teises ir interesus. 

5. Formuoti pilietiškumo vertybines nuostatas, ugdyti sveikos gyvensenos ir socialinius 

emocinius įgūdžius. 

6. Dirbti su tėvais (globėjais) padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo socialinius 

psichologinius poreikius, geriau suprasti vaiko turinčio mokymosi sunkumų poreikius. 

7. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp darželių, socialinę pagalbą teikiančių 

tarnybų bei ugdytinių tėvų. 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

1. individualus ir grupinis darbas su ugdytiniais; 

2. darbas su ugdytinių tėvais (globėjais); 

3. individualaus darbo ir komandinės veiklos lopšelyje-darželyje organizavimas; 

4. prevencinės, projektinės veiklos organizavimas; 

5. tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas; 

6. tiriamoji-šviečiamoji veikla; 

7. kvalifikacijos kėlimas. 

Socialinės-pedagoginės veiklos planavimo gairės: 

1. Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 5 darbo dienos, 36 val. per savaitę, iš jų: 

20 val. individualus ir grupinis darbas su ugdytiniais, ugdytinių tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų 

specialistų konsultavimas lopšelyje-darželyje, prevencinės veiklos organizavimas, 16 val. – 

dokumentacijos tvarkymas, tiriamasis ir organizacinis darbas, lankymasis ugdytinių namuose, 

konsultacijos su kitais specialistais ne lopšelyje-darželyje (tiesiogiai ar telefonu), savišvieta ir kt.  

2. Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumų 

ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo. 

Priemonių planas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Metodai Data Vykdytojai 

1. INDIVIDUALUS IR GRUPINIS DARBAS SU UGDYTINIAIS 

1.1. Darbas su ugdytiniais, 

turinčiais elgesio 

problemų, bendravimo 

sunkumų ir / ar 

neturinčiais 

susiformavusių būtinų 

socialinių įgūdžių 

Pokalbiai, individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai, 

betarpiškas bendravimas. 

Problemų atsiradimo priežasčių 

nustatymas, prevencinė veikla 

Visus mokslo 

metus 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos, 

VGK 
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1.2. Darbas su specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais, 

kuriems reikalinga 

socialinio pedagogo 

pagalba 

Pagalba įvairių veiklų metu ir 

individualūs užsiėmimai pagal 

ŠPT rekomendacijas 

Visus mokslo 

metus 

 

Socialinis 

pedagogas, 

logopedė 

1.3. Naujai atvykusių 

ugdytinių pažinimas 

Individualūs pokalbiai su 

ugdytiniais. Stebėjimas 

skirtingų veiklų metu 

Visus mokslo 

metus 

 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

1.4. Ugdytinių tinkamo 

problemų sprendimo, 

socialinių ir savisaugos 

įgūdžių lavinimas 

Įgūdžių lavinimo, individualūs 

ir grupiniai užsiėmimai, 

projektai 

Visus mokslo 

metus 

 

Socialinis 

pedagogas 

2. DARBAS SU UGDYTINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS) 

2.1. Glaudžių santykių su 

tėvais palaikymas 

Formalūs ir neformalūs 

pokalbiai, renginiai, el. laiškų 

siuntimas, lankymasis šeimose 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

2.2. Tėvų informavimas 

apie vaiko netinkamą 

elgesį, socializacijos ar 

adaptacijos darželyje 

sunkumus ir apie kitas 

su vaiku susijusias 

problemas 

Individualūs pokalbiai  Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

2.3. Tėvų švietimas ir 

konsultavimas apie 

vaikų emocinio 

intelekto ugdymą, 

auklėjimą, socialinių, 

pedagoginių bei 

psichologinių vaiko 

poreikių tenkinimą, 

tėvų teises ir pareigas 

Individualūs pokalbiai su 

tėvais, atmintinės, susirinkimai  

 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos, 

VGK 

2.4. Pagalba šeimoms, 

kurioms reikalinga 

socialinė parama ir 

krizių atvejais 

Konsultavimas, informavimas, 

tarpininkavimas ir emocinis 

palaikymas 

 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos, 

VGK, 

atsakingi 

seniūnijos 

socialiniai 

darbuotojai 

3. INDIVIDUALAUS DARBO IR KOMADINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

3.1. Bendradarbiavimas su 

grupių auklėtojomis 

sprendžiant vaikų 

socialines pedagogines 

problemas 

Pasitarimai, rekomendacijos, 

iškilusių problemų analizė, 

efektyvios pagalbos būdų 

ieškojimas ir taikymas. 

Lankymasis šeimose 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

3.2. Dalyvavimas 

direkciniuose 

Pasitarimai, konsultacijos su 

pedagogais ir  kitais 

Atskirais atvejais Socialinis 

pedagogas 
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pasitarimuose, lopšelio-

darželio pedagogų 

tarybos posėdžiuose, 

susirinkimuose 

specialistais 

3.3. Lopšelio-darželio 

vadovų informavimas 

apie ugdytinių 

skriaudimo, pašaipų, 

išnaudojimo, apleistumo, 

fizinio ir psichologinio 

smurto atvejus 

Pranešimai Atskirais atvejais Socialinis 

pedagogas 

3.4. Ataskaitos apie savo 

darbą teikimas lopšelio-

darželio direktoriui, 

VGK pirmininkei 

Ataskaita Kartą metuose Socialinis 

pedagogas 

3.5. Dalyvavimas Vaiko 

gerovės komisijos 

veikloje, pedagogų 

tarybos posėdžiuose 

Pasitarimai, 

ugdytinių problemų aptarimas 

ir problemų sprendimo 

iniciavimas ir kt. 

Visus mokslo 

metus pagal 

planą ir poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

3.6. Darbas komandoje su 

lopšelio-darželio 

administracija, 

pedagogais, 

specialistais  

Bendradarbiavimas, 

projektinės veiklos 

įgyvendinimas. Dalyvavimas 

lopšelio-darželio renginiuose, 

pagalba jų organizavime ir 

įgyvendinime 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

3.7. Ugdytinių, turinčių 

elgesio problemų, 

bendravimo sunkumų ir 

/ ar neturinčių 

susiformavusių būtinų 

socialinių įgūdžių 

sąrašo sudarymas. 

Vaikų individualių bylų 

sudarymas ir tvarkymas 

Duomenų apie 

ugdytinius rinkimas ir 

sisteminimas 

Visus mokslo 

metus 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

(reikalui 

esant 

sveikatos bei 

seniūnijos 

atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai) 

3.8. Naujai atvykusių 

ugdytinių socialinės 

padėties įvertinimas 

Duomenų apie 

ugdytinius rinkimas ir 

sisteminimas 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

(reikalui 

esant 

sveikatos bei 

seniūnijos 

atsakingi 

socialiniai 

darbuotojai) 

3.9. Ugdytinių profilaktinis 

asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų 

tikrinimas 

Vaikų tėvų raštiško sutikimo 

apžiūrėti vaikus dėl asmens 

higienos, pedikuliozės ir niežų 

gavimas. Vaikų patikra 

Po vasaros, 

rudens, žiemos ir 

pavasario 

atostogų bei 

pagal 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 
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epidemiologines 

reikmes 

specialistė 

3.10. Lopšelio-darželio 

grupių socialinio paso  

bei lopšelio-darželio 

socialinio paso 

sudarymas 

Analitinis duomenų rinkimas ir 

jų sisteminimas  

2018 m. 9–10 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos, 

lopšelio-

darželio 

direktorė 

4. PREVENCINĖ, PROJEKTINĖ VEIKLA 

4.1. Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos projektas 

„Aš  saugau save“ 

 

1. Prevencinės veiklos 

vykdymas grupėse aiškinantis:  

1.1. netinkamo vaistų 

vartojimo pasekmes; 

1.2. neigiamas rūkymo 

pasekmes; 

1.3. apie buityje naudojamas  

medžiagas (valikliai, skalbimo 

milteliai, dažai, klijai ir kt.), jų 

paskirtį; 

1.4. apie alkoholinių gėrimų 

poveikį suaugusiajam ir 

vaikui. 

2. Simbolio prieš alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą 

kūrimas 

 

 

 

2018 m. 11 mėn. 

 

2018 m. 12 mėn. 

 

2019 m. 1 mėn. 

 

 

 

2019 m. 2 mėn. 

 

 

2019 m. 2 mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

 

4.2. 

 

Patyčių bei smurto 

prevencija 

1. Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimas. 

2. Veiksmo savaitė be patyčių. 

3. Gegužė – mėnuo be smurto 

prieš vaikus 

2018 m. 11 mėn. 

 

2019 m. 3 mėn. 

2019 m. 5 mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

4.3. Pilietiškumo ugdymo 

projektas „Aš esu 

pilietis“ 

1. Pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

2. Pilietiškumo ugdymo veikla 

grupėse: 

2.1. „Mano pareiga – mano 

teisė“. 

2.2. Valstybinės šventės 

2019 m. 1 mėn. 

 

 

 

2019 m. 1 mėn. 

 

2019 m. 2 mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

4.4. Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

projektas 

„Emociukai“ 

  

1. Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo veikla grupėse: 

1.1. Emocijų atpažinimas; 

1.2. „Mokausi suprasti draugo 

ir reikšti savo emocijas bei 

jausmus“. 

2. Akcija „Turiu aš draugą“. 

3. Piešinių paroda „Mano 

nuotaikėlė“ 

 

 

2019 m. 4 mėn. 

2019 m. 4 mėn. 

 

 

2019 m. 5 mėn. 

2019 m. 6 mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių 

auklėtojos 

5. TARPINSTITUCINIS BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

5.1. Bendradarbiavimas ir Konsultacijos, pasikeitimas Pagal poreikį Socialinis 
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konsultacijos su 

Vilkaviškio rajono 

švietimo, sveikatos bei 

socialinę pagalbą 

teikiančiomis 

institucijomis, ŠPT, 

VTAT, policija, 

sprendžiant ugdytinių ir 

jų šeimų problemas  

informacija, vadovų, pedagogų 

ir tėvų informavimas, vaiko 

teisių atstovavimas  

pedagogas, 

administracija  

 

5.2. Ryšių palaikymas su 

Vilkaviškio rajono 

darželiais ir kitomis 

švietimo įstaigomis bei 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

teikiančiomis socialinę, 

psichologinę, teisinę 

pagalbą 

Konsultacijos, pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Visus mokslo 

metus 

Socialinis 

pedagogas 

6. TIRIAMOJI – ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

6.1. Šviečiamosios ir 

mokomosios 

informacijos rengimas, 

sklaida 

Informaciniai lankstinukai, 

stendai, pranešimai 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

6.2. Siūlymų, kaip gerinti 

socialinį-pedagoginį 

klimatą ugdymo 

įstaigoje ir atskirose 

grupėse, teikimas 

Diskusijos, rekomendacijos, 

pasitarimai 

Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

7. SAVIŠVIETA IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

7.1. Dalyvavimas socialinių 

pedagogų kursuose, 

seminaruose, paskaitose 

ir pasitarimuose 

Saviugda Visus mokslo 

metus pagal 

pasiūlymą 

Socialinis 

pedagogas 

7.2. Socialinio pedagogo 

norminės bazės 

dokumentų analizė, 

ataskaitų rengimas, 

mokslinės literatūros 

studijos 

Pastoviai renkama bei 

kaupiama socialinio pedagogo 

veiklai reikalinga metodinė 

medžiaga, informacija. 

Saviugda 

Visus mokslo 

metus 

Socialinis 

pedagogas 

7.3 Dalyvavimas 

Vilkaviškio rajono 

socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

veikloje 

Bendradarbiavimas, dalijimasis 

informacija bei gerąja patirtimi 

Visus mokslo 

metus pagal 

planą 

Socialinis 

pedagogas 

Laukiami rezultatai: 

1. Lopšelis-darželis ir toliau bus saugia ir sveika ugdytiniui aplinka. 

2. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gaus socialinę pedagoginę pagalbą, o tai padės 

gero mikroklimato kūrimui. 

3. Vykdoma prevencija, ugdytinių užimtumas padės spręsti iškilusias problemas. 

4. Bendradarbiavimas su pedagogais, vietos bendruomene, tėvais bei įvairiais specialistais 

duos teigiamų rezultatų visai lopšelio-darželio bendruomenei. 

___________________________________ 


