SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS
Programos pristatymas
Programa skirta vykdyti socialinės pedagogės pagalbos paskirtį, kuri, padėdama vaikui
įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas
negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžina į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais
padeda vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
Programos trukmė
2017 m. rugsėjis – 2018 m. birželis.

Programos pagrindimas
Švietimo įstatymas, mokyklos ugdymo planas, strateginis planas, mokyklos veiklos
programa.
Programos tikslai ir uždaviniai:


Ginti vaikų teises mokykloje ir šeimoje.



Kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis padėti įgyvendinti prevencinės priemones,
dirbti su problemiško elgesio mokiniais, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių šie mokiniai
gali padaryti nusikaltimus.



Teikti konsultacijas, bandyti spręsti kitas vaikų teisių bei interesų apsaugos, jų globos
problemas.



Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie vaikus, kurių asmenines, socialines, turtines
teise dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė; taip pat apie
neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, jų elgesį, teisės pažeidimų priežastis
bei sąlygas.



Teikti socialinę, organizuoti materialinę, pedagoginę ir kt. paramą vaikams, gyvenantiems
šeimose, kuriose dėl tam tikrų aplinkybių (liga, negalia, vieno iš tėvų mirtis, vieniša motina ir
kt.) jie reikiamai neprižiūrimi, nėra normalių materialinių, buitinių, mokymosi, ugdymo
sąlygų.



Organizuoti prevencinį darbą su tėvais, juos atstovaujančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai
neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti ir daro jiems neigiamą įtaką asocialiąją aplinką
šeimoje bei asocialiu elgesiu.



Rengti įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaikų adaptacijai visuomenėje,
vaikų socializacijai.



Analizuoti ilgalaikes konfliktines situacijas mokykloje ir šeimoje, priežastis bei sąlygas padėti
vaikams keisti gyvenimo būdą, sąlygas, elgesį, spręsti kitas problemas.



Rūpintis gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, elgesiu, socialine adaptacija tų vaikų, kurie turi
specialiųjų poreikių bei yra iš šeimų, priklausančių rizikos grupėms.



Nustatyti ir registruoti vaikus, linkusius į girtavimą, narkomaniją, toksinių medžiagų
vartojimą, valkatavimą, amoralų ar kitokį elgesį, taip pat vaikus, turinčius kitų gyvenimo,
sveikatos bei elgesio problemų.



Vykdant svarbiausius uždavinius, bendradarbiauti su pedagogais, vaikų artimaisiais,
valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai
Saugi mokykla – saugūs mokiniai, motyvuotas jų noras mokytis, mokinių pasirinkimo
užtikrinimas pagal jų protines ir fizines galias.
Lėšos
Intelektualinės; nemokamos konsultacijos; mokinio krepšelis; projektai.
Socialinės pedagogės Alinos Novikovos konsultacijų laikas:
I, II, IV – 8.00-17.00 (pagal patvirtintą darbo grafiką)
Šešios valandos skiriamos dokumentų tvarkymui, bendravimui ir bendradarbiavimui su
institucijomis, liečiančiomis vaikų teises, apsilankymams namuose, pasiruošimui prevencinei veiklai,
testų, anketų rengimui ir t.t.
Veiklos planas
Data

Eil. Nr.

Veiklos turinys

1

Mokinio elgesio, emocinių, socialinių Nuolat
problemų
sprendimas.
Konsultavimas
krizinėse situacijose

2
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4
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Tėvų, mokytojų konsultavimas dėl jų vaikų ar
mokinių mokyklos nelankymo, elgesio ir kt.
problemų
Dalyvavimas
prevencinės,
specialiojo
ugdymo, lankomumo komisijos, pagalbos
vaikui grupių veikloje. Problemų sprendimas,
pagalba.
Mokinių, priklausančių rizikos grupei ir
specialiųjų poreikių grupei, lankymas
namuose
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose,
mokymuose
Informacijos apie rizikos grupės, specialiųjų
poreikių mokinių rinkimas
Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, tėvų
informavimas dėl iškilusių problemų
5 klasės mokinių tėvų konsultavimas jų vaikų
adaptacijos gimnazijoje klausimais
ES
programos
„Pienas
vaikams“
administravimas
ES programos Vaisių vartojimo skatinimas
mokykloje“ administravimas
Nemokamo maitinimo administravimas

Nuolat

Užsiėmimai, paskaitėlės 1-4, 5-7 klasių
mokiniams apie sveiko gyvenimo būdą
Mokinių komandos paruošimas ir dalyvavimas
teisinių žinių konkurse „Temidė 2018“
Dalyvavimas socialinių projektų konkursuose,
projektų rengimas
Renginių suplanavimas, darbo koordinavimas
ir dalyvavimas „Veiksmo savaitėje be patyčių
2018“
Dalyvavimas socialinėje akcijoje „DAROM –
2018“
Vaikų socializacijos programos „Vasara –
2018“ vykdymas
2017 – 2018 m.m. vykdytos veiklos analize ir
jos planavimas 2017 – 2018 m.m.
Dalyvavimas patyčių prevencijos programoje
“OLWEUS”

Lapkritis - gruodis

Per visus mokslo metus

Iškilus būtinybei
Iškilus būtinybei
Per visus mokslo metus
Iškilūs būtinybei
Rugsėjis - lapkritis
Per visus mokslo metus
Per visus mokslo metus
Per visus mokslo metus

kovas
Gruodis - vasaris
Kovas

Balandis
Birželis
Birželis
Per visus mokslo metus

Socialinė pedagogė Alina Novikova

