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Tikslas.  Teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą. 

1. Uždavinys. 

Koordinuoti 

socialinės 

paramos 

skyrimą 

mokiniams 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiamas rezultatai 

Nemokamai maitinamų 

mokinių lankomumo 

žymėjimas, ataskaitų 

ruošimas. 

J. Mackevičienė Visus metus 

Laiku ir tiksliai bus 

atsiskaitoma už suteiktą 

nemokamą maitinimą. 

Dalinimasis informacija su 

mokinių tėvais ir mokyklos 

mokytojais. 

J. Mackevičienė Visus metus 

Bus sprendžiami 

klausimai, susiję su 

socialinės paramos 

reikalingumu.  

Bendradarbiavimas su 

Jonavos r. Socialinės 

paramos skyriumi.  

J. Mackevičienė Visus metus 

Bus operatyviai 

pateikiama ir gaunama 

informacija apie 

socialinės paramos 

teikimą 

2. Uždavinys. 

Įtraukti 

mokinius į 

socialiai 

reikšmingą 

veiklą, 

kuriant 

įvairias 

alternatyvas 

socialinių 

įgūdžių 

ugdymui. 

Socializacijos programos 

„Saugi erdvė“ 

įgyvendinimas. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

programos 

planą 

Kuriama saugi ir sveika 

ugdymosi aplinka, 

plėtojant vaikų 

socializacijos 

galimybes. 

Ankstyvosios prevencijos 

programa „Zipio draugai“. 
J. Mackevičienė 

Pagal 

programos 

planą 

Mokiniai išmoks 

atpažinti savo jausmus, 

juose susivokti ir 

išreikšti. 

Ankstyvosios prevencijos 

programa „Obuolio 

draugai“. 

J. Mackevičienė 

Pagal 

programos 

planą 

Mokiniai išmoks 

atpažinti savo jausmus, 

juose susivokti ir 

išreikšti. 

1-4 klasių mokinių 

socialinių įgūdžių ugdymas 

klasės valandėlėse ar /ir 

pasaulio pažinimo 

pamokose. 

J. Mackevičienė, 

klasių mokytojos 
Pagal planą 

Sustiprės mokinių 

socialiniai įgūdžiai. 

Mokinių, turinčių SUP 

darbelių paroda „Mano 

žaisliukas Kalėdų eglutei“ 

J. Mackevičienė 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokiniai atsiskleis savo 

kūrybiškumą, bus 

ugdomas kruopštumas. 

3. Uždavinys. 

Vykdyti 
Anketinė apklausa „Būrelių 

poreikis mokykloje“ 
J. Mackevičienė,  

2021 m.  

gegužės 

mėn. 

Paaiškės kiek ir kokių 

būrelių mokiniai lanko 

bei pageidauja lankyti.  



tiriamąją 

veiklą. 

4. Uždavinys. 

Skatinti 

ryšius tarp 

mokyklos,  

šeimos ir 

supančios 

aplinkos. 

Rizikos grupės mokinių 

stebėjimas.  
J. Mackevičienė Visus metus 

Laiku pastebėtas 

netinkamas mokinių 

elgesys, ieškoma būdų 

skatinti tinkamą elgesį. 

Dalyvavimas klasės tėvų 

susirinkimuose, atvirų durų 

dienose. 

J.Mackevičienė, 

klasių mokytojos 
Visus metus 

Plečiamas tėvų akiratis 

apie socialinių įgūdžių 

ugdymo svarbą vaikų 

gyvenime. 

Bendradarbiavimas su 

mokytojais, pagalbos 

mokiniui specialistais.  

J. Mackevičienė Visus metus 

Mokiniams bus 

teikiama kompleksinė, 

įvairiapusė pagalba. 

Bendravimas su mokinių 

tėvais, iškilusių klausimų 

sprendimas. 

J. Mackevičienė, 

klasių mokytojos 
Visus metus 

Operatyviai bus 

ieškoma tinkamiausių 

problemos sprendimo 

būdų. 

Respublikinis 1-4 klasių 

mokinių, turinčių SUP, 

kūrybinių darbų iš gamtinės 

medžiagos projektas - 

paroda ,,Gamtos turtai vaiko 

akimis“ 

Logopedė, 

J. Mackevičienė 

E. Tabūnienė 

2021 m. 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn.  

Bus sudarytos sąlygos 

kiekvieno mokinio  

galių sklaidai, 

saviraiškos 

realizavimui. Į projektą 

skatinami įsitraukti 

šeimos nariai. 

5. Uždavinys. 

Vykdyti 

informacijos 

sklaidą.  

 

 

Medžiagos ruošimas stendui 

ir internetiniam puslapiui.  
J. Mackevičienė Visus metus  

Bus plečiamas 

bendruomenės akiratis 

apie socialines 

aktualijas.  

Lankstinukų, skrajučių 

ruošimas ir pateikimas 

mokytojams, mokiniams ir 

jų tėvams. 

J. Mackevičienė Visus metus  

Susisteminta 

informacija pateikiama 

glaustai aiškiai ir 

vaizdingai.  

6. Uždavinys. 

Dalyvauti 

metodinėje 

veikloje. 

Dalyvavimas rajono, 

respublikos seminaruose, 

konferencijose mokymuose. 

J. Mackevičienė Visus metus 

Gauta patirtis bus 

panaudota praktiniame 

darbe, skleidžiama 

mokyklos interneto 

tinklapyje. 

Dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi mokyklos ir  

rajono metodinėje veikloje.  

J. Mackevičienė Visus metus 

Aktyviai skleidžiamos 

naujovės, suteikiant 

galimybę kitiems jomis 

pasinaudoti. 

Vadovavimas mokyklos 

vaiko gerovės komisijai. 
J. Mackevičienė Visus metus 

Bus kuriama saugi ir 

palanki vaiko ugdymui 

aplinka mokykloje.  

Vadovavimas studentų 

praktikai.  
J. Mackevičienė 

Esat 

poreikiui 

Įgyta darbo patirtis bus 

perduota studentams, 

ruošiant juos 

praktiniam darbui.  

 

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė              Jolanta Mackevičienė  



 

 
 


