
  

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, 

mokytis ir augti savarankiškais asmenimis. 

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys: 

Konsultacinė veikla: 

Individualiai konsultuoja mokinius dėl elgesio, socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos 

problemų. 

Individualiai konsultuoja tėvus padedant spręsti problemas, susijusias su vaikų socialinių santykių, 

vertybinės orientacijos, nesimokymo ir panašiomis problemomis. 

Konsultuoja pedagogus bei klasių vadovus iškilus problemoms bei konfliktams. 

Šviečiamoji veikla:  

Suderinus su klasių vadovais, veda klasių valandėles moksleiviams aktualiomis temomis. 

Pagal poreikį vykdo tėvų švietimą. 

Platina informaciją, leidžia stendus. 

Informuoja mokyklos administraciją ir pedagogus apie susidariusias situacijas, iškilusias problemas. 

Užsiima savišvieta, dalyvauja įvairiuose seminaruose. 

Organizacinė veikla: 

Pasitelkus informaciją, planuoja ir organizuoja individualų, grupinį bei komandinį darbą. 

Esant poreikiui organizuoja tėvų bei moksleivių susitikimus su įvairiais specialistais. 

Organizuoja ir prisideda prie renginių, socialinių programų kūrimo bei įgyvendinimo. 

Prevencinė veikla: 

Rengia ir dalyvauja mokyklos prevencinėse programose. 



Individualiai dirba su mokyklą lankyti vengiančiais moksleiviais. 

Bendradarbiaudama su klasių vadovais, išsiaiškina problemų turinčius vaikus, numato problemų 

šalinimo, sprendimo būdus. 

Renka informaciją, susijusią su problemomis, trukdančiomis sudaryti optimalias vaiko ir paauglio 

socialinio funkcionavimo sąlygas, analizuoja jas, daro išvadas. 

Kartu su klasių vadovais lanko problemų dėl vaikų lankomumo, pažangumo ar elgesio turinčias 

šeimas, vykdo šių tėvų pedagoginį švietimą. 

Koordinacinė veikla: 

Palaiko ryšius su vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, 

užtikrinančiomis reikiamos pagalbos teikimą. 

Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia klientą pas kitus specialistus. 

Dalyvauja direkciniuose ir Mokytojų tarybos posėdžiuose, socialinių pedagogų susirinkimuose, 

reikalui esant, inicijuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl mokinių lankomumo, pažangumo 

bei elgesio problemų, dalyvauja šios komisijos darbe. 

Vadovauja prevenciniams ir socialiniams projektams. 

Globa ir rūpyba: 

Informuoja valgyklos vedėją bei mokinius, kuriems  Utenos r. savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus sprendimu paskiriamas nemokamas maitinimas. 

Pildo nemokamo maitinimo žiniaraščius SPIS žurnale, duomenis pateikia Utenos r. savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui. 

Atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų (akcentuojant mokinių pareigas). 

Teikia pagalbą moksleiviams, gyvenantiems probleminėse šeimose, bendradarbiauja su Utenos r. 

socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis,  Nepilnamečių reikalų skyriumi, Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi ir kt. 

 


