
DUOMENYS APIE MOKINIO SOCIALINĘ APLINKĄ   

 

Vardas, pavardė  ____________________________________________________ 

Gimimo data _______________________________________________________ 

Mokykla ir klasė ____________________________________________________ 

Gyvenamoji vieta, telefonas  __________________________________________  

1. Socialinė vaiko charakteristika:  

1.1. Socialinė vystymosi situacija (šeima, sveikatos būklė, lankytos ugdymo įstaigos, 

lankomumas, statusas klasėje ir kt.)___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.2. Pomėgiai ir interesai_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.3. Vaiko elgesio apibūdinimas (žymėkite X) 

Emocinės elgesio 

problemos 
 Socialinės elgesio 

problemos 
 Pedagoginės elgesio 

problemos 
 

Baikštus  Keikiasi  Netvarkingas  
Jautrus, labai kremtasi 

padaręs ką negerai 
 Neigia savo poelgius, 

kaltina kitus 
 Neklauso, atsikalbinėja  

Nervingas  Laužo, gadina daiktus  Patiria mokymosi 

sunkumų 
 

Leidžiasi 

skriaudžiamas 
 Elgiasi neapgalvotai, 

ūmiai, po to gailisi 
 Nemandagus  

Abejingas  Meluoja  Konfliktuoja su 

pedagogais 
 

Uždaras, nenori apie 

save kalbėti 
 Rūko  Nesukaupia dėmesio  

Triukšmingas  Vartoja alkoholį  Nelanko pamokų  
Impulsyvus  Skriaudžia kitus mokinius  Dažnai vėluoja į pamokas  
Agresyvus  Erzina ir provokuoja 

vaikus, suaugusiuosius 
 Neruošia namų darbų  

Menkai save vertina  Nemoka bendrauti  Nemėgiamas mokytojų  
Kalba pie savižudybę, 

mėgino tai daryti 
 Nemėgstamas  Nemotyvuotas  

Grubus  Vagiliauja  Pasitenkina ir blogai 

atliktu darbu 
 

Pasyvus  Bėga iš namų  Lengvai pasiduoda kitų 

įtakai 
 

Hiperaktyvus  Ištvirkusiai elgiasi  Priklausomas nuo 

vadovavimo 
 

Svajotojas  Nesilaiko pažadų  Susidūręs su sunkumais, 

pasiduoda 
 

Susijaudina, padaręs 

klaidų 
 Greitai supyksta  Nesugeba užsibrėžti ir 

siekti tikslo 
 

Atrodo įsitempęs  Priešinasi taisyklėms  Pervertina savo gebėjimus 

ir žinias 
 

Atrodo paniuręs  Stresinėse situacijose 

pratrūksta pykčiu 
 Per mažai vertina savo 

gebėjimus ir žinias 
 

Atrodo prislėgtas  Juokiasi, kai kitam 

nesiseka 
 Nesilaiko drausmės 

daugumoje pamokų 
 

      



Nerimauja dėl ateities Neatsižvelgia į kitų 

patarimus 
Nesilaiko drausmės kai 

kuriose pamokose 
Dažnai skundžiasi 

nuovargiu 
 Nesistengia prisitaikyti 

prie grupės 
 Mėgsta 1-2 dalykų 

pamokas  
 

Nustojęs domėtis 

dalykais, kurie anksčiau 

buvo svarbūs 

 Nepasitiki savo jėgomis  Tėvai nebendradarbiauja 

su mokykla 
 

Turi didelių baimių  Elgiasi įžūliai  Tėvai prieštarauja 

mokyklos ir mokytojų 

nuomonei 

 

Dažnai verkia  Grasina  Lanko švietimo pagalbos 

teikėjų konsultacijas 
 

Greitai pravirksta  Stokoja tokių jausmų, 

kaip gėda ir užuojauta 
 To paties dalyko 

vertinimo pažymiai labai 

skirtingi 

 

Abejoja gyvenimo 

prasme 
 Žiaurus su žmonėmis ar 

gyvūnais 
 Turi neigiamų 

pusmečio/trimestro vertinimų 
 

Sunkiai užmezga 

santykius 
 Ne pagal paskirtį naudoja 

daiktus, kuriais galima rimtai 

sužaloti 

  
Kita............................ 

 

Kita...............................

. 
 Kita................................  Kita..........................  

 

Papildykite ir/ar pakomentuokite __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.4. Mokinio pažinimo duomenys 
E

il nr. 
Sritis Apibūdinimas 

1 Išvaizda, fizinis išsivystymas 

(sudėjimas, laikysena, gestikuliacija, 

eisena, asmens higiena, apranga ir kt.) 

 

2 Vertybinės orientacijos (Vertybės. 

Planai. Pasiekimai) 

 

3 Santykiai (su bendraamžiais; 

mokytojais; jaunesniais; vyresniais) 

 

4 Dalyvavimas klasės/mokyklos 

veikloje (dalyvauja; nedalyvauja; kiek 

turi draugų; dalyvavimas nepamokinėje 

veikloje) 

 

5 Santykiai su šeimos nariais (kokie 

santykiai/kaip atsiliepia apie santykius 

su šeimos nariais) 

 

6 Atsiliepimai apie mokinį: tėvų, 

mokytojų, draugų (teigiami, neigiami, 

neutralūs) 

 

 

1.5. Kita, Jūsų nuomone, svarbi informacija apie mokinį, kuri nepateikta 1.4. 

lentelėje________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

1.6. Duomenys apie tėvus (rūpintojus, globėjus)(žymėkite ): 



1.6.1. Mamos (globėjos, rūpintojos) vardas, pavardė __________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Išsilavinimas _____________________________________________________________________ 

Užimtumas:  

dirba  (jei taip, įrašykite darbovietę ir pareigas ________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

nedirba  užsiregistravusi darbo biržoje  atsitiktiniai uždarbiai  

Pajamos: darbo pajamos  pensija  pašalpos   kita  

Pakomentuokite_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

1.6.2. Tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė _____________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Išsilavinimas ____________________________________________________________________ 

Užimtumas:  

dirba  (jei taip, įrašykite darbovietę ir pareigas) _______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

nedirba  užsiregistravęs darbo biržoje   atsitiktiniai uždarbiai  

Pajamos: darbo pajamos  pensija  pašalpos   kita  

Pakomentuokite _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Tėvai: susituokę   išsituokę  gyvena nesusituokę   

 

1.6.3. Tėvai gyvena: 

kartu     atskirai  Kita   (pakomentuokite) 

_________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.6.4. Vaiko auklėjimu rūpinasi: abu tėvai   vienas iš tėvų  

(pakomentuokite) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.6.5. Jei šeimoje yra patėvis/ pamotė, jo/jos: 

Išsilavinimas _____________________________________________________________________ 

Išsilavinimas _____________________________________________________________________ 

Užimtumas:  

dirba  (jei taip, įrašykite darbovietę ir pareigas) ________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

nedirba  užsiregistravusi darbo biržoje  atsitiktiniai uždarbiai  

Pajamos: darbo pajamos  pensija  pašalpos   kita  

 (pakomentuokite)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.6.6. Jei skirta laikinoji globa – globėjo statusas (tolimas, artimas giminaitis, laikinosios 

globos priežastis) ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
1.6.7. Kita, Jūsų nuomone, svarbi informacija apie šeimą (darbo emigracija, nuolatinė 

partnerių kaita, dažnas gyvenamosios vietos keitimas, dvikalbystė, mišri santuoka ir t.t.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



7. Šeimos narių skaičius, statusas (Šeimos nariais šiuo atveju laikomi broliai, seserys, 

įbroliai, įseserės, jų amžius bei užsiėmimas. Jei specialistas mano, kad tai svarbu, šeimos nariais 

gali laikyti kartu su šeima gyvenančius sutuoktinių ar vienišo asmens tėvus) ___________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

18. Buities sąlygos (būsto būklė, būsto savininkas, gyvenamasis plotas, atskira darbo vieta 

vaikams, higienos sąlygos) ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                    19. Sunkumai ir problemos, su kuriomis susiduria šeima 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. Kita informacija (stebima šeima, šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, 

naujai atvykusi, šeima, turinti globojamų vaikų ir kita) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Socialinis pedagogas     ______________       _______________________________ 

         (Parašas)                (Vardas, pavardė) 


