
                                            
 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SOCIALINĖS PAGALBOS PLANAS 2022 METAMS 
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Priemonės pavadinimas 

 

 

Įvykdymo 

terminas 

 

 

Atsakingas(i) 

Vykdytojas(ai) 

 

 

Indėlio ar proceso vertinimo 

 kriterijai 

 

 

Rodiklis 

1. Pagerinti mokinių emocinius, socialinius ir mokymosi pasiekimus 

 

1. 1.   Sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas. 

 

1. 1. 1. Teikti pagalbą mokymosi 

sunkumus patiriančiam mokiniui. 

 

pagal sudarytą 

tvarkaraštį 
Socialinė 

pedagogė 

Mokinių, kuriems teikiama pagalba, 

sudaromi pagalbos planai, skaičius 

procentais. 

8 proc. 

   Teikti pagalbą blogai mokyklą 

lankančiam mokiniui. 

 

pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

 

Socialinė 

pedagogė 

Mokinių, kuriems teikiama pagalba, 

sudaromi pagalbos planai, skaičius 

procentais. 

1 proc. 

   Teikti pagalbą elgesio problemų  

turinčiam mokiniui. 

 

pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

Socialinė 

pedagogė 

Mokinių, kuriems teikiama pagalba, 

sudaromi pagalbos planai, skaičius 

procentais. 

2 proc. 

   Konsultuoti specialiųjų ugdymosi 

poreikių  turinčius mokinius 

mokymosi pastangų stiprinimo, 

elgesio, socialinių įgūdžių 

temomis. 

Pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

Socialinė 

pedagogė 

Mokiniams, kurie turi specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir jiems ŠPT tyrimo 

išvadose buvo rekomenduojamos 

socialinio pedagogo konsultacijos, 

skaičius procentais. 

10 proc. 

mokinių 

   Konsultuoti tėvus vaikų elgesio, 

pažangumo, lankomumo bei 

kitais klausimais. 

Pagal 

individualų 

poreikį, 

suderinus laiką  

Socialinė 

pedagogė 

Tėvų, kuriems suteikiamos 

konsultacijos ar teorinės žinios, apie 

vaikų amžiui būdingo elgesio 

priežastis, mokymosi sunkumus ir kitas 

problemas, skaičius procentais. 

12 proc. 



   Budinčio mokytojo pagalbos 

teikimas 5–8 klasių mokiniams, 

turintiems emocijų, elgesio 

sutrikimų ar  psichologinių 

problemų, pamokų metu bei 

atliekant  užduotis namuose. 

Pagal Kokybės 

krepšelio 

projekto plane 

numatytą laiką 

ir individualų 

poreikį. 

Socialinė 

pedagogė 

Mokinių, kuriems dėl elgesio 

pamokoje, pakeičiama ugdymo/si vieta 

preliminarus, skaičius procentais.  

 

1 proc.  

 

 

1. 

 

 2. 

 

Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

1. 2. 1. 1.1. Organizuoti prevencines 

paskaitas, veiklas. 5-8 klasių 

mokiniams (8 paskaitos) 

 

2022 m. 

balandžio, 

spalio, gruodžio 

mėn. 

Socialinė pedagogė, 

Bendruomenės 

pareigūnai 

5-8 klasių mokinių, išklausiusių 

lektoriaus paskaitas, skaičius 

procentais. 

Spalio mėnesį organizuojamame 

susitikime su policijos pareigūnais 

mokinių skaičius procentais. 

 

100 proc. 

 

 

100 proc. 

   1.2. Organizuoti bei koordinuoti  

     mokinių užimtumą dieninėje  

     vasaros stovykloje „Sveika 

vasara!“ 

2022m. 

birželio 13-23d 

 

Socialinė pedagogė, 

darbo grupės nariai 

Parengtų veiklų dieninei mokinių 

stovyklai skaičius. 

1-4 klasių mokinių, dalyvausiančių 

dieninėje vasaros stovykloje, 

skaičius procentais. 

 

10  

 

20 proc.  

 

 

 

   1.3. Organizuoti saugaus elgesio 

paskaitas 1–4 klasių mokiniams 

(4 paskaitos) 

2022 m.  

rugsėjo – spalio 

mėn. 

Socialinė pedagogė, 

Bendruome 

nės pareigūnai 

1-4 klasių mokinių, dalyvausiančių  

teorinėse - praktinėse paskaitose 

saugaus elgesio tema, skaičius 

procentais. 

100 proc. 

   1.4. Organizuoti veiklas    

sąmoningumo didinimo mėnesį    

BE PATYČIŲ  (3 veiklos) 

2022m. 

kovo 1-31d. 

 

Socialinė pedagogė 1-8 klasių mokinių, dalyvausiančių  

 veiklose, skaičius procentais 

 

100 proc. 

 

 

 

 

   1.5. Organizuoti praktinius –  

    teorinius sveikos gyvensenos, 

     socialinių įgūdžių 

pristatymus mokiniams (8 

pristatymai) 

2022 m.  

gegužės mėn.  

23-31d  

lapkričio mėn.  

14-18d 

Socialinė pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

1-8 klasių mokinių, dalyvausiančių 

veiklose, skaičius procentais 

 

100 proc. 

 


