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Socialinio pedagogo  

veiklos ypatumai dirbant su vaikais ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje 
 

 

VILNIAUS R. NEMENČIN S VAIK  DARŽELIS 



VEIKLOS TIKSLAS 

vaiko gerovė,  
ankstyvoji prevencija, 

 socialinių gūdžių ugdymas,  

vaikui reikalingų socialinių paslaugų 

suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai 
augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei 

brandai.  

 



VEIKLOS UŽDAVINIAI: 
Nuosekliai stebėti, nagrinėti ir spręsti ugdytinių problemas, susijusias 

su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės 
adaptacijos užtikrinimu. 

Teikti socialinę, švietimo pagalbą rizikos ir specialių poreikių grupės 
ugdytiniams, siekiant socialinės adaptacijos darželio bendruomenėje. 

Ugdyti pagrindinius vaikų socialinius gūdžius. 
Ugdyti vaikų saugios elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir 

pročius. 
Padėti tėvams (globėjams) ugdyti vaiką t.y. suprasti socialinius, 

pedagoginius vaiko poreikius jų tenkinimo svarbą. 
Stiprinti socialin  ir prevencin  darbą darželyje organizuojant darbą su 

tėvais ir bendruomene. 
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DUOMEN  IR INFORMACIJOS KAUPIMAS, 
ANALIZ  
 

 Švietimo pagalbos gavėjų ir specialiųjų poreikių, turinčių 
vaikų, bylos; 

 Šeimų, kurioms priklauso teisė  lengvatą, bylos; 
 Darželio, grupių socialiniai pasai; 
 Probleminių situacijų registravimas ir sprendimas; 
 Patyčių arba smurto atvejų registravimas ir sprendimas; 
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ZIPIO DRAUGAI 



SOCIALIN S PARAMOS ORGANIZAVIMAS 

 

•Nemokamo maitinimo organizavimas;  

 

•2017 m. birželio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos sprendimo Nr. T3-279 „Dėl mokesčio už vaiko 

maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo staigose, gyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo, gyvendinimas 



 TIRIAMOJI  VEIKLA 

 

 

T v  ir pedagog  apklausos 

 

 

 

 



KOMANDINIS DARBAS, DARBAS 

DARŽELIO KOMISIJOSE, GRUP SE 
 

•Vaiko gerovės komisija – Vykdymo grupė; 
• Informacijos pateikimo grupė; 
•Projektų gyvendinimas bendradarbiaujant su kitais 
darželio pedagogais. 



IŠVADOS:  
Socialinio pedagogo veiklos ypatumai ikimokyklinio ugdymo 

staigoje pasireiškia - teikiant socialinę pedagoginę pagalbą 

vaikams ir jų tėvams, plėtojant ankstyvąją prevenciją, 
propaguojant teisingą, dorovingą ir aktyvų gyvenimo būdą, 
veiksmingai sprendžiant problemas, bendradarbiaujant su 

ikimokyklinio ugdymo staigos bei vietos bendruomene. 

  

Ikimokyklinio ugdymo staigoje socialinis pedagogas dirba 

tiek su vaiku tiek su jo šeima. gyvendinant savo veiklos 

funkcijas palaiko santykius su tėvais traukiant juos  darželio 

bendruomenės veiklą. 

 


