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Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – sudaryti sąlygas saugiai vaiko integracijai į 

bendruomenę, skatinant aktyvų įsitraukimą į socializacijos procesą ugdant bendruosius vaiko ar 

jaunuolio gebėjimus. 

 

Uždaviniai: 

 Kartu su mokyklos bendruomenės nariais analizuoti mokiniams kylančias problemas bei 

pasitelkiant pagalbą galinčius suteikti specialistus, padėti jas spręsti; 

 Vaikams, patiriantiems rizikos veiksnius ar turintiems specialiųjų poreikių, padėti adaptuotis 

mokyklos bendruomenėje; 

 Atsižvelgti į mokinių poreikius, organizuojant mokinių užimtumą bei saviraišką, padėti 

ugdytis socialinius įgūdžius; 

 Įgyvendinti prevencines priemones, į veiklas įtraukiant visą mokyklos bendruomenę; 

 Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus, turinčius įtaką karjeros formavimuisi; 

 Ugdyti mokinių pozityvius lytiškumo, elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius; 

 Atstovauti geriausius vaiko interesus.. 

 

Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, 

švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau 

išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis 

pedagogas dirba su kitais mokyklos bendruomenės specialistais, klasių auklėtojais, pedagogais, 

tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 

 

Išskiriamos tokios pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos: 

 Individualus darbas su vaikais, jų tėvais, įstaigų pedagogais; 

 Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas; 

 Auklėjamosios aplinkos organizavimas; 

 Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas. 

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys: 

 Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais dirbančiais specialistais; 

 Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), padeda vaikams, 

piktnaudžiaujantiems ar sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų, 

patiriantiems smurtą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir 

elgesio bei kitų problemų sprendimo programas; 

 Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, 

poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę 

pagalbą; 
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 Bendrauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija 

sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų. 

Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, 

lankomumą; 

 Kartus su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš 

kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą; 

 Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

 Kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais ugdo vaikų socialiniu įgūdžius. 

 

 Data Veiklos turinys Metodai Atsakingas 

asmuo 

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Nuolat Užvesti bylas 

mokiniams, turintiems 

elgesio bei 

lankomumo problemų 

Individualus darbas 

su mokiniais, 

turinčiais elgesio 

problemų bei 

priklausančių rizikos 

grupei 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Kiekvieną 

mėnesį 

Aiškintis pamokų 

nelankymo priežastis, 

informuoti tėvus arba 

kviestis į mokyklą. Jei 

nebus jokių 

pasikeitimų į gerąją 

pusę, informuoti 

VTAS. Mokinių 

nelankymo priežastis 

aptarti Vaiko gerovės 

komisijoje 

Mokyklos nelankymo 

priežasčių 

nustatymas, 

individualūs 

pokalbiai, 

prevencinė veikla 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Nuolat Mokinių pažinimas Individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais. Įvairių 

priežasčių 

aiškinimasis. 

Stebėjimas 

skirtingose veiklose 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Esant 

poreikiui 

Lavinti mokinių 

praktinius įgūdžius 

kaip spręsti konfliktus 

be jėgos panaudojimo 

Klasės valandėlių 

metu ugdyti tinkamo 

problemų sprendimo, 

socialinius ir 

savisaugos įgūdžius 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova. 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Darbas su 

šeimomis 

Esant 

poreikiui 

Rinkti duomenis apie 

šeimas 

Esant būtinybei 

aplankyti šeimas, 

siekiant įvertinti 

šeimos socialines 

buitines sąlygas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

seniųnijos 

darbuotojai, 

klasių 
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vadovai, 

mokytojai 

2 kartus per 

metus 

Visuotinių 

susirinkimų metu 

vykdyti šviečiamąją 

veiklą apie mokyklos 

bendruomenę, 

socialines problemas, 

prevencines 

programas ir pan. 

iškilusių problemų 

aptarimas. Sprendimo 

galimybių apieška 

Dalyvauti tėvų 

susirinkimuose 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Esant 

poreikiui 

Vesti individualius 

pokalbius su tėvais 

dėl mokinių pamokų 

praleidinėjimo, 

elgesio problemų ir 

pan. 

Individualūs 

pokalbiai su tėvais 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Vasario mėn. Pateikti informaciją 

tėvams apie smurtą 

artimoje aplinkoje 

Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Darbas su 

mokytojais, 

klasės 

vadovais, 

kitais 

specialistais 

Rugsėjo -

rugpjūčio 

mėn. 

Rinkti informaciją 

apie mokinius 

padedant klasių 

auklėtojams. Pagal 

poreikius vesti klasės 

valandėles. 

Bendradarbiavimas su 

klasių auklėtojais 

sprendžiant mokinių 

socialines-

psichologines. Klasės 

valandėlių vedimas 

aktualia tema. 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Rugsėjo -

rugpjūčio 

mėn. 

Mokinių socialinių 

pedagoginių problemų 

sprendimas 

Bendradarbiavimas, 

individualios 

konsultacijos 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Užimtumo 

organizavimas 

(prevenciniai 

renginiai) 

Mokslo metų 

eigoje 

Organizuoti pokalbius 

mokiniams, 

seminarus, valandėles, 

nusikalstamumo, 

žalingų įpročių 

prevencijos temomis 

Prevencinių renginių 

organizavimas su 

mokiniais 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Dalyvavimas 

mokyklos renginiuose 

ir kitose akcijose 

Pagalba rengiant bei 

įgyvendinant planus, 

mokinių įtraukimas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Organizuoti įvairius 

renginius su įvairių 

tarnybų darbuotojais, 

dalyvauti akcijose, 

projektuose 

Pokalbiai, diskusijos 

su mokiniais apie 

psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

žalą, prevencines 

priemones 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

klasių 
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vadovai, 

mokytojai 

Birželio 

mėn. 

Organizuoti vasaros 

stovyklą  

Vasaros stovyklos 

vedimas gimnazijos 

mokiniams 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Darbas VGK grupėje Prevencinių veiklų 

iniciavimas ir 

įgyvendinimas, 

mokinių gyvenimo 

įgūdžių ugdymas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

VGK nariai 

Sausio-

vasario mėn. 

Projektų, skirtų vaikų 

socializacijai ir 

vasaros užimtumo 

stovykloms, rašymas 

Projektų rašymas Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Komandinis 

darbas 

Iškilus 

problemai 

Kreiptis pagalbos 

sprendžiant rizikos 

grupės šeimų 

problemas, mokinių 

mokyklos nelankymo 

problemas. Palaikyti 

ryšius su įvairiomis 

tarnybomis 

Bendradarbiauti su 

VTAS, seniųnija, 

policijos komisariatu, 

PPT 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova, 

klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Kartu su kitais 

mokyklos 

bendruomenės nariais 

dalyvauti projektinėse 

veiklose 

Bendradarbiauti su 

mokyklos pedagogais 

vykdant projektines 

veiklas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Nuolat Padėti pedagogams 

geriau suprasti, kaip 

vaikų socialinės 

problemos veikių jų 

elgesį, pažangumą, 

lankomumą 

Dirbti komandoje su 

mokyklos 

administracija, 

pedagogais, 

sprendžiant įvairias 

mokyklos problemas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Dalyvauti Vaiko 

gerovės komisijos 

veikloje 

Įtraukti mokyklos 

pedagogus, kitus 

specialistus 

sprendžiant įvairias 

mokinių problemas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Organizuoti vaikų 

apklausą dėl smurto 

artimoje aplinkoje 

paplitimo 

Nustatyti smurto 

artimoje aplinkoje 

paplitimo laipsnį. 

Duomenis naudoti 

rengiant pranešimą 

tėvams visuotinio 

tėvų susirinkimo 

metu 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 
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Mokslo metų 

eigoje 

Tyrimas „Veiksniai, 

skatinantys praleisti 

pamokas“ 

Anketavimas, 

rezultatų 

analizavimas, 

rezultatų vertinimas, 

rekomendacijų 

teikimas mokytojams 

ir administracijai 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Tyrimas „Mano 

karjeros planai“ 

Anketavimas, 

rezultatų 

analizavimas, 

rezultatų vertinimas, 

rekomendacijų 

teikimas mokytojams 

ir administracijai 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Kita Nuolat Informacinė 

šviečiamoji veikla 

Stendų, lankstinukų, 

aktualiomis temomis 

rengimas ir 

platinimas 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 

Mokslo metų 

eigoje 

Stebėti informaciją 

apie pasiūlymus 

dalyvauti įvairiose 

akcijose ir 

projektinėse veiklose, 

pagal poreikį pildyti 

paraiškas juose 

dalyvauti 

Dalyvavimas 

įvairiose akcijose ir 

projektuose 

Socialinė 

pedagogė 

Inga 

Rancova 
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