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2021 – 2022 m.m. 
        

 Prioritetas – saugios ir palankios ugdytinių saviraiškai aplinkos kūrimas, siekiant 

sėkmingos socializacijos ir integracijos. 

  

Tikslas – padėti ugdytiniams adaptuotis lopšelyje–darželyje,  siekti vaiko gerovės, vykdant 

ankstyvąją prevenciją, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti reikalingas socialines paslaugas, sudarant 

prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai ir integracijai. 

 

Uždaviniai: 

• teikti socialinę, pedagoginę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiaujant su ugdytinio šeima, grupių 

mokytojomis. 

• rūpintis ugdytinių socializacija, užimtumu ir saviraiška; 

• ugdyti ugdytinių socialinius  bei gyvenimo įgūdžius, diegiant vertybines nuostatas; 

• vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo ir 

saugumo užtikrinimo sunkumais; 

• vykdyti šviečiamąjį informacinį darbą, kuriant saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 
 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

➢ Individualus darbas su ugdytiniais, tėvais, mokytojomis; 

➢ Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas; 

➢ Šviečiamosios veiklos organizavimas, metodinė veikla; 

➢ Prevencinė veikla; 

➢ Tiriamasis darbas; 

➢ Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas; 

➢ Informacijos kaupimas ir analizė. 
 

Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 4 darbo dienos, iš viso 27 valandos per savaitę. 

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

pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo. 
 

Socialinės pedagogės preliminarus savaitės darbo laiko paskirstymas: 
 

Eil.Nr. Veikla Valandų per 

savaitę 

1.  Darbas su ugdytiniais  (individualus, grupinis ir pan.) 10 

2.  Darbas su ugdytinių tėvais 2 

3.  Darbas su pedagogais, mokyklos administracija 2 

4.  Diagnostinė-korekcinė ugdomoji veikla ir jos organizavimas 2 

5.  Komandinės veiklos koordinavimas 2 

6.  Dokumentų tvarkymas 6 

7.  Metodiniai ir kt. pasitarimai, seminarai 1 

8.  Šviečiamoji, metodinė veikla 2 

 Iš viso: 27 valandos 

Ne mažiau kaip 60 proc. savo darbo laiko socialinė pedagogė skiria darbui su vaikais 

pačioje įstaigoje, pedagogų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria konsultacijoms su kitais specialistais, 

tiriamajam ir organizaciniam darbui ir kitai veiklai, kuri gali būti atliekama ir už lopšelio-darželio ribų. 

 

 

 

 



3 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS 2021-2022 MOKSLO METAIS: 

 

  

Konsultacinės valandos 

(socialinio pedagogo kabinete) 

Kita veikla: dokumentacijos pildymas, tiriamasis 

darbas, pasiruošimas ugdytinių gyvenimo, socialinių 

įgūdžių ugdymo užsiėmimams, tėvų susirinkimams, 

konsultacijos su kitais specialistais, metodinė veikla 

ir t.t. 

Pirmadienis 8.00 – 12.00    

 (11.00-12.00  tėvų konsultacinė 

valanda) 

7.45-8.00,       12.30 – 15.00 

Antradienis 8.00 – 12.00 7.45-8.00,      12.30 – 15.00 

Trečiadienis 8.00 – 12.00  7.45-8.00,      12.30 – 15.00 

Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 7.45-8.00       12.30 – 15.00 

Penktadienis - - 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS 2021--2022 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 
 

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

Duomenų kaupimas: 

➢ Atvejų fiksavimas konsultacijų ir atvejų registracijos žurnale; 

➢ Informacijos (iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir kt.) 

apie vaiko socialinę situaciją bylose kaupimas, sisteminimas; 

➢ Atliktų tyrimų, metodinės literatūros bei teisės aktų kaupimas, sisteminimas. 

Informacijos analizė: 

➢ Individualus pokalbis (konsultacija), individualių atvejų analizė; 

➢ Situacijos analizė, elgesio vertinimas; 

➢ Anketavimo metu surinktos informacijos analizė; 

➢ Literatūros šaltinių, teisės aktų analizė. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 

2. Individualus darbas su ugdytiniais 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

➢ Konsultacijos, individualūs pokalbiai su socialinių problemų turinčiais vaikais: 

       Darbas su socialinės adaptacijos, elgesio problemų turinčiais ugdytiniais, 

siekiant užtikrinti sėkmingą jų adaptaciją lopšelyje-darželyje; 

       Darbas su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 

PPT rekomenduota socialinio pedagogo pagalba; 

       Pagalba ugdytiniams bei jų tėvams, sprendžiant iškilusias problemas; 

➢ Kitos pagalbos priemonės socialinių problemų turintiems ugdytiniams: 

Elgesio korekcija; 

Darželio lankomumo kontrolė; 

Gyvenimo, socialinių, bendravimo įgūdžių ugdymas 

Šviečiamasis, informacinis darbas; 

➢ Ugdytinio atstovavimas, dalyvavimas apklausose lopšelyje-darželyje, 

teisėsaugos ir kitose institucijose ginant jo teises. 

 

Mokslo metų eigoje 
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3. Pagalba ugdytinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 

➢ Individualūs pokalbiai, konsultacijos; 

➢ Informacijos apie vaiko elgesį, pasiekimus, lopšelio-darželio lankymą ir pan. 

teikimas telefonu, raštu; 

➢ Pagalba ir konsultacijos šeimoms, kurioms reikalinga socialinė parama; 

➢ Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, sprendžiant įvairias problemas; 

➢ Šviečiamasis, informacinis darbas. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

4. Bendradarbiavimas su grupių mokytojomis,  specialistais. 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 

➢ Iškilusių problemų su ugdytiniu aptarimas, analizė, veiksmingų ugdymo 

būdų, sprendimų paieška kartu su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojomis, lopšelio-darželio specialistais;  

➢ Netinkamo elgesio ugdytinio stebėjimas veiklose; 

➢ Rekomendacijų teikimas dėl ugdytinių laisvalaikio; 

➢ Šviečiamoji veikla: paskaitos, pokalbiai, diskusijos aktualiais klausimais 

veiklose; 

➢ Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ieškant efektyvių problemų 

sprendimo būdų bei pagalbos teikimo formų. 

 

Pagal poreikius 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 

 

5. Socialinių paslaugų teikimas 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

➢ Socialinių paslaugų poreikio analizė, dokumentų ir individualių atvejų analizė;  

➢ Socialinės paramos: ugdytinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio 

reikmenimis, koordinavimas; 

➢ Išteklių, būtinų vaiko ir šeimos poreikių patenkinimui, gavimo inicijavimas. 

Informacijos teikimas apie paslaugų gavimo alternatyvas ugdytiniams, 

ugdytinių tėvams. 

 

Mokslo metų eigoje 

Pagal poreikius 

 

 

6. Prevencinė veikla 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

➢ Socialinių, gyvenimo įgūdžių užsiėmimai ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniams; 

➢ Prevenciniai pokalbiai, diskusijos, filmų peržiūra ir aptarimas; 

➢ Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas „Kiškučių“ grupėje; 

➢ Solidarumo bėgimo organizavimas; 

➢ Tolerancijos dienos 2021 organizavimas; 

➢ Kovo mėnuo – „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ 

organizavimas; 

➢ Akcijos  „Padovanok tikėjimą ligoniui" organizavimas; 

 

Mokslo metų eigoje. 

 

 

Rugsėjis/gegužė 

Rugsėjo/spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn. 

 

Vasario mėn. 
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7. Tiriamoji veikla 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

➢ Grupių socialiniai pasai, lopšelio-darželio socialinio paso parengimas; 

➢ Grupės ugdytinių tyrimas, atsižvelgiant į iškilusią aktualią problemą. 

 

Rugsėjo/spalio mėn. 

Mokslo metų eigoje 

 
 

8. Šviečiamoji, metodinė veikla 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

Šviečiamoji veikla: 

➢ Pranešimai tėvų susirinkimuose; 

Metodinė veikla: 

➢ Dalyvavimas miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje; 

➢ Seminarų, mokymų, konferencijų lankymas; 

➢ Plakatų, lankstinukų, informacinių stendų rengimas aktualiais klausimais; 

➢ Socialinio pedagogo veiklos patirties sklaida; 

➢ Metodinės literatūros paieška, kaupimas, analizė; 

 

 

Mokslo metų eigoje 

 

1k./mėn. 

Mokslo metų eigoje 

 

 

9. Darbas komisijose, komandose, darbo grupėse 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

 

➢ Komandinis darbas su lopšelio-darželio administracija, pedagogais, kitais 

įstaigos darbuotojais; 

➢ Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

➢ Dalyvavimas veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veikloje 

➢ Dalyvavimas kitose darbo grupėse. 

 

Mokslo metų eigoje  

 

10. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 
 

➢ Individualūs pokalbiai; 

➢ Dokumentų analizė; 

➢ Informavimas apie probleminę situaciją; 

➢ Informacijos sklaida apie Lietuvoje ir Marijampolėje veikiančias įstaigas bei 

organizacijas, galinčias teikti pagalbą; 

➢ Konsultavimasis ir bendradarbiavimas su kitais specialistais, siekiančiais 

vaiko gerovės. 

 

Pagal poreikius 

Mokslo metų eigoje 

 

Pastaba: veiklos planas gali keistis pagal susidariusią situaciją. 


