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2022 M. BENDRABUČIO AUKLĖJAMOSIOS VEIKLOS  PLANAS 

 

Tikslai: 

1. Saugių gyvenimo sąlygų sukūrimas, moralinių savybių, buities ir elgesio kultūros, 

asmeninės atsakomybės už savo elgesį, savarankiškumo ugdymas.  

Uždaviniai: 

1. Kurti ir palaikyti saugią, sveiką ir jaukią gyvenamąją aplinką. 

2. Formuoti mokinių sanitarinius – higieninius, savitvarkos įgūdžius. 

3. Ugdyti poreikį švarai, tvarkai. 

4. Skatinti sveiką gyvenimo būdą. 

 

 

EIL.NR. VEIKLOS TURINYS DATA VYKDYTOJAS LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Nepamirštama Sausio 13 – ji  Sausis  Auklėtojos  Žvakučių uždegimas. 

Patriotinis ugdymas 

2. Lietuvos Respublikos 

Nepriklausomybės diena  

Vasaris  Auklėtojos  Dalyvavimas Centre 

organizuojamuose 

renginiuose. Patriotinis 

ugdymas 

3. Tvarkingiausio kambario 

konkursas 

Vasaris  Auklėtojos  Poreikio švarai, tvarkai 

ugdymas. Švari, 

tvarkinga mokinių 

gyvenamoji aplinka 

4. Užgavėnės bendrabutyje Kovas  Auklėtojos  Bendruomenės santykių 

gerinimas 

5. Lietuvos Respublikos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

diena 

Kovas Auklėtojos Dalyvavimas 

renginiuose, 

pokalbiuose. Patriotinis 

ugdymas 

6. Švarinimosi mėnuo  Balandis  Auklėtojos Sutvarkyta bendrabučio 

aplinka 

7. Motinos diena Gegužė Auklėtojos Piešiniai ir gražiausi 

žodžiai mamai 

8. Saugios (vasaros) atostogos. 

Pokalbis – instruktažas, 

pasikviečiant bendruomenės 

slaugytoją 

Birželis  Auklėtojos Saugaus elgesio žinių 

gilinimas 

9. Mokinių  apgyvendinimas, 

susipažinimas  

Rugsėjis Administratorė, 

auklėtojos 

Suteikta gyvenamoji 

vieta bendrabutyje, 

išsiaiškinus mokinių 

pageidavimus 

10. Supažindinimas su bendrabučio 

nuostatais,  vidaus tvarkos 

taisyklėmis, saugos ir sveikatos 

bei priešgaisrinės saugos 

taisyklėmis 

Rugsėjis Administratorė, 

auklėtojos 

Taisyklių laikymasis 
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11. Pirmakursių  adaptacija 

bendrabutyje 

Rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis 

Auklėtojos Stebėjimas, pagalba, 

pokalbiai su jais. Pirmo 

kurso mokiniai lengviau 

adaptuojasi 

bendrabutyje 

12. Bendro naudojimo, gyvenamųjų 

ir pagalbinių patalpų priežiūra, 

dėmesys gyventojų asmens 

higienai ir švarai 

Nuolat Administratorė, 

auklėtojos 

Budėjimo žurnalo 

vedimas, švaros 

palaikymas 

13. Bendrabučio aplinkos 

tvarkymas 

Nuolat Administratorė, 

auklėtojos  

Švari aplinka 

14. Mokinių  susirinkimai šiais 

klausimais: 

 Dėl bendrabučio tarybos ir 

aukštų seniūnų rinkimų, 

bendro naudojimo patalpų, 

kambarių ir pagalbinių 

patalpų priežiūros, dėl 

elektros, vandens ir šilumos 

taupymo, inventoriaus 

tausojimo; 

 dėl elgesio kultūros 

bendrabutyje, centro ir 

bendrabučio teritorijose, dėl 

saugios elgsenos , rūkymo, 

alkoholio, psichotropinių ir 

narkotinių medžiagų 

vartojimo, nusikalstamos 

veikos, priklausomybių 

prevencijos.  

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtojos, 

bendrabučio 

taryba 

Savivaldos ir 

lyderiavimo skatinimas. 

Teigiami elgesio 

pokyčiai, žinių 

praplėtimas. Asmeninės 

atsakomybės už savo 

elgesį ugdymas. 

Mokiniai gauna 

informaciją rūpimais 

jiems klausimais. 

Pagerėjusi prevencinė 

veikla, lankomumas 

15. Išvyka į Lietuvos Laisvės kovų 

muziejų 

Spalis Auklėtojos Patriotinis auklėjimas, 

krašto istorijos žinių 

gilinimas 

16. Pokalbiai su mokiniais dėl 

tarpusavio bendravimo, elgesio 

su draugais, pažįstamais, 

bendrabučio darbuotojais. 

Kalbėtis su mokiniais, 

pažeidinėjančiais vidaus tvarkos 

taisykles, pranešti apie tai 

grupių ir centro vadovams, 

tėvams 

Visus 

metus 

Auklėtojos, soc. 

pedagogė 

Gerėjantis psichologinis 

klimatas 

17. Individualus darbas su spec. 

poreikių turinčiais, rūkančiais, 

vartojančiais psichotropines 

medžiagas, smurtaujančiais, 

rizikos grupės mokiniais 

Visus 

metus 

Auklėtojos, soc. 

pedagogė 

Mokiniai individualiai 

gauna reikiamą 

informaciją. Rizikos 

grupės mokinių 

individualių bylų 

sudarymas, pokalbiai su 

jais, elgesio, 

lankomumo 

pagerėjimas 



3 
 

18. Rūpinimasis našlaičiais ir 

socialiai jautriais mokiniais  

Visus 

metus 

Administratorė, 

auklėtojos, soc. 

pedagogė 

Jų gyvenimo sąlygų 

gerinimas, visapusiška 

pagalba 

19. Kalėdinė vakaronė Gruodis Auklėtojos Tautinių tradicijų 

puoselėjimas, gerų 

emocijų kūrimas 

20. Vėluojančių ir neišėjusių į 

pamokas mokinių registracija 

Visus 

metus 

Auklėtojos, 

budėtojos 

Pagerėjęs lankomumas 

21. Kalbėtis su aukštų seniūnais dėl 

bendro naudojimo patalpų 

valymo ir priežiūros. 

Visus 

metus 

Auklėtojos, soc. 

pedagogė 

Lyderiavimo 

skatinimas. Švaros ir 

tvarkos palaikymas 

22. Mokinių problemų sprendimas Nuolat  Administratorė, 

auklėtojos 

Problemų 

išsiaiškinimas, 

reikiamos pagalbos 

suteikimas 

23. Mokinių kambarių švaros 

tikrinimai 

Nuolat  Administratorė, 

auklėtojos 

Švaros, tvarkos 

poreikio ugdymas 

24. Turint rimtesnių problemų 

auklėjamojo darbo klausimais, 

tartis su grupių ir centro 

vadovais, soc. pedagoge, 

palaikyti ryšius su tėvais, 

globėjais. 

Visus 

metus 

Auklėtojos Laiku suteikiama 

mokiniams pagalba, 

keičiantis informacija 

25. Dalyvauti centre ir mieste 

organizuojamuose renginiuose, 

paskaitose, susitikimuose, 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose. 

Visus 

metus 

Auklėtojos Žinių, akiračio plėtimas 

_______________________________________ 

 

Parengė:                             Laimutė Matušovienė, bendrabučio auklėtoja 

 

  Janina Nariūnienė, bendrabučio auklėtoja 
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