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   2021 metų veiklos ataskaita 

      2021m. didelis dėmesys buvo skiriamas  mokinių  pamokų lankomumui, elgesiui ir mokymuisi. Siekiant pagerinti mokinių lankomumą ir elgesį buvo 

bendradarbiaujama su Kauno miesto VTAS, socialinės paramos centru, mokinių tėvais.  

          2021 metais progimnazijoje buvo atlikti tyrimai: 

• Olweus patyčių prevencijos programos tyrimas (3 – 8 klasės); 

•  „Klasės mikroklimatas“ (5a, 8a klasės); 

•  „Priešmokyklinės grupės, pirmokų ir penktokų adaptacija“; 

• Olweus apklausa 3 – 8 klasėse. 

        Šių tyrimų metu buvo išaiškinta mokiniai turintys žalingų įpročių, linkę tyčiotis iš kitų vaikų ir svarbiausia tai, kaip mokiniai jaučiasi mūsų 

progimnazijoje.  

         2021 m. nuo sausio mėnesio buvo nuotolinis mokymas (-sis). Progimnazijos mokiniai ir tėvai buvo supažindinti su elgesio taisyklėmis ir 

atsakomybėmis mokantis nuotoliniu būdu. Užsiėmimai vyko Zoom platformoje. Mokiniai, kuriems buvo reikalinga individuali pagalba (tokių buvo 

20), mokėsi mokykloje ir su pagalba jungėsi prie pamokų. 

         2021 m. balandžio mėnesį 1-4 klasių mokiniai grįžo į mokyklą. Su šių klasių mokiniais darbas buvo vykdomas gyvai. 

         Buvo vedami grupiniai užsiėmimai tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu: 5a, 5b 5c, 5d 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b klasėse (iki 2021 m. gruodžio 23 d.). Jų 

metu buvo kalbama apie mokinių elgesį mokykloje, apie žalingus įpročius ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų poveikį sveikatai. Lankytasi 

pamokose (1b, 1c, 6a), kurių metu stebėta mokinių, kuriems trūksta mokymosi motyvacijos pasiruošimas pamokai, darbas pamokoje, elgesys su 

mokytojais bei klasės draugais. 

     Progimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas ir sausų davinių skyrimas ( kadangi mokiniai mokėsi nuotoliu).                                                                                 

    2021 m. pagerėjo mokinių mokyklos lankomumas, sumažėjo mokinių, kurie pamokas praleidžia be pateisinamos priežasties. Tam turėjo įtakos 

mokymasis nuotoliu būdu ir mokiniai, kuriems trūksta mokymosi motyvacijos, mokėsi mokykloje, buvo didesnė kontrolė. 

     Progimnazijos mokiniai dalyvavo Respublikos organizuotose akcijose skirtose Tarptautinei tolerancijos dienai, Tarptautinei nerūkymo dienai, 

Pasaulinei AIDS dienai, Psichikos sveikatos dienai. Vyko kasmetinė akcija „Savaitė be patyčių“. 

   2021 m. pasitaikė pavienių patyčių bei smurto atvejų. 2022 m. toliau spręsime šią problemą, ieškodami optimaliausių sprendimo būdų.  

       Toliau  vykdysime „Zipio draugų“, „Obuolio draugų“, Olweus (OPKUS) patyčių prevencijos programas, kuriose dalyvauja visa progimnazijos 

bendruomenė. 

   

 

 



 

 

 

 

        Tikslas: 

1. rūpintis mokinių socialine – emocine gerove ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) 

procesui pozityviai socializacijai mokykloje.   

 

 

          Uždaviniai: 

• Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, nepatenkinamo mokymosi, mokyklos taisyklių nepaisymo, emocijų ir 

elgesio, bendravimo su aplinkiniais bei kitas mokinių problemas, vykdyti jų prevenciją, ginti mokinių teises ir interesus.  

• Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą, lemiančius socializacijos 

sunkumus.  

• Bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, dirbančiais mokykloje, sprendžiant mokinių socialines – 

pedagogines problemas.  

• Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais) padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo socialinius psichologinius poreikius, geriau suprasti mokinio 

turinčio mokymosi sunkumų poreikius. 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

            

Uždaviniai 

 

Priemonės  Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai 

1.Padėti mokiniui siekti 

pozityvios savo 

asmenybės raidos, 

skatinti mokymosi 

motyvaciją 

Individualus darbas su specialiųjų poreikių mokiniais, 

kuriems reikalinga socialinio pedagogo pagalba. 

1 kartą per mėnesį Suteikta socialinio pedagogo 

pagalba. 

Mokinių konsultavimas socialiniais, pedagoginiais 

klausimais. 

Esant poreikiui Laiku pastebėtos ir sprendžiamos 

socialinės pedagoginės problemos. 

Individualūs pokalbiai su mokiniais, pažeidžiančiais 

mokinių elgesio taisykles, taip pat ir netinkamai 

besielgiančiais mokiniais, kuriems taikomos poveikio 

priemonės. 

Esant poreikiui Suteikta socialinio pedagogo 

pagalba. 

Individualūs pokalbiai su mokiniais, kurie blogai lanko 

mokyklą ir turi neigiamus pažymius. 

Esant poreikiui Suteikta socialinio pedagogo 

pagalba. 

Padėti adaptuotis naujai atvykusiems mokiniams;  

Susipažinimas su mokiniu, problemų, kylančių 

klausimų išsiaiškinimas, pagalbos teikimas. 

Rugsėjo mėn., toliau 

esant poreikiui 

Sklandi naujai atvykusių mokinių 

adaptacija. 

Klasių valandėlių – diskusijų (emocinės, fizinės 

prievartos, nusikalstamumo temomis) organizavimas. 

Esant poreikiui Suteikta socialinio pedagogo 

pagalba. 

2. Skatinti ryšius tarp Tėvų, globėjų individualios konsultacijos įvairiais Sausio – birželio mėn. Suteikta socialinio pedagogo 



mokyklos ir šeimos klausimais (mokyklos lankymo, mokymosi, rūkymo, 

patyčių bei smurto), nukreipimas pas specialistus. 

Rugsėjo – gruodžio mėn. pagalba. 

Darbas su tėvais ginant vaiko teises ir interesus. Esant poreikiui Suteikta socialinio pedagogo 

pagalba. 

Dalyvavimas mokyklos visuotiniame ir klasių tėvų 

susirinkimuose. 

Esant poreikiui Mokiniai ir jų tėvai sužinos soc. 

pedagogo funkcijas mokykloje. 

3. Dirbti kartu su klasių 

auklėtojais lankomumo 

užtikrinimo srityje, kad 

nebūtų praleistų 

pamokų be 

pateisinamos priežasties 

Mokinių pamokų lankomumo rezultatų aptarimas, 

efektyvesnių priemonių lankomumui gerinti 

parinkimas. 

1 kartą per mėnesį Išaiškintos  pamokų nelankymo 

priežastys, numatytos priemonės 

lankomumui gerinti.  

Pagalba sprendžiant klasės problemas, mokinio 

elgesio, lankomumo, pažangumo problemas, 

dalyvavimas klasės valandėlėse. 

Sausio – birželio mėn. 

Rugsėjo – gruodžio mėn. 

Sudarytos sąlygos mokiniams gauti 

socialinę pagalbą. 

4.Vykdyti prevencinę 

veiklą  

 

Darbas pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą. 

Klasių valandėlių metu Atkreiptas mokinių dėmesys į 

rūkymo žalą, įtakojamas požiūris, 

nuostatos, vertybės. 

Koordinavimas OLWEUS (OPKUS) patyčių 

prevencijos programos vykdymą progimnazijoje. 

Visus metus Stiprės bendradarbiavimas tarp 

mokyklos bendruomenės narių. 

Dalyvavimas vaikų vasaros poilsio programų konkursų 

įgyvendinime 

2022 - 05 Gerės mokinių užimtumas vasaros 

metu. 

Akcija „Savaitė be patyčių“. 2022 m. kovas Mokinių prasmingas užimtumas. 

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Savaitė be patyčių“ 2022 m. gegužės mėn. Vaikų ir mokinių užimtumas, 

bendradarbiavimas; formuojamos 

teigiamos asmenybės ugdymo 

vertybės 

Tarptautinės tolerancijos dienai paminėjimas. 2022 – 11 – 16 Mokinių prasmingas užimtumas. 

Akcija Tarptautinei nerūkimo dienai.  2022 – 05 – 31 Mokinių prasmingas užimtumas. 

Tarptautinės Psichinės sveikatos dienos paminėjimas. 2022 – 10 – 10 Mokinių prasmingas užimtumas. 

Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas. 2022 – 12 – 01 Mokinių prasmingas užimtumas 

5.Vykdyti tiriamąją 

veiklą 

Klasės mikroklimato tyrimas (5 – 8 klasėse). Esant būtinybei Laiku pastebėtos ir sprendžiamos 

socialinės pedagoginės problemos 

OLWEUS patyčių prevencijos programos tyrimas. 2022 m.  lapkričio mėn. 

 

Laiku pastebėtos ir sprendžiamos 

socialinės pedagoginės problemos. 

Tyrimas „Mokinių savijauta progimnazijoje“. 2022 m. balandis-birželis Pagerės mikroklimatas klasėse 

Išvykos. Mokinių supažindinimas su įvairiomis 

profesijomis. 

Sausio – birželio mėn. 

Rugsėjo – gruodžio mėn. 

Mokiniai daugiau sužinos apie 

įvairias profesijas.  

6. Bendradarbiavimas 

su kitomis socialinėmis 

institucijomis: 

Bendradarbiavimas su Kauno savivaldybės vaiko teisių 

apsaugos skyriumi 

Esant reikalui Apgintos vaikų teisės. 

Bendradarbiavimas su Kauno savivaldybės Esant reikalui Sumažės mokinių delinkventinio 



administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatore. 

elgesio apraiškos. 

7.Kelti kvalifikaciją Dalyvavimas socialiniams pedagogams skirtuose 

seminaruose, konferencijose. 

Sausio – birželio mėn. 

Rugsėjo – gruodžio mėn. 

Aukštesnė kompetencija 

Konsultavimasis su kolegomis. Esant poreikiui Profesinis tobulėjimas 

Naujausių straipsnių ir knygų socialinio ugdymo bei 

konsultavimo klausimais skaitymas. 

Visus metus Savišvieta  

        

 

      

      

  Laukiami rezultatai:  

• Progimnazijoje iki 2% sumažės patyčių ir smurto atvejų. 

• Progimnazijos bendruomenės nariai gaus socialinę pedagoginę pagalbą, o tai padės gero progimnazijos mikroklimato kūrimui.  

• Socialinę pedagoginę pagalbą gaus specialiųjų poreikių mokiniai ir mokiniai turintys elgesio problemų. 

• Vykdoma prevencija, mokinių užimtumas padės spręsti mokinių problemas.  

• Bendradarbiavimas su pedagogais, vietos bendruomene, tėvais duos teigiamų rezultatų visai progimnazijos bendruomenei.  

 

             PASTABA: Veiklos planas gali keistis, pagal susidariusią situaciją.  

 

         Parengė socialinės pedagogės                                                                                                                        Laimutė Graželienė 

                                                                                                                                                                                 Lina Kralikauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


