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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 m. m. 
 

1. Trumpa situacijos analizė  

Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2021–2022 m. m. buvo suformuota 18 (1-4 kl.), 17 (5-8 kl.) klasių komplektų, mokslo metų pradžioje 

mokėsi 828 mokiniai (392 mok. – 1-4 kl., 436 mok. – 5-8 kl.), pabaigoje – 834 (394 mok. – 1-4 kl., 440 mok. – 5-8 kl.) mok. Pradinį išsilavinimą 

įgijo 97 mokiniai, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigė 96 mokiniai, pradinio ugdymo dailės  skyrių baigė 40 mokinių. Mokykloje 

dirba penki pagalbos mokiniui specialistai: 1 specialusis pedagogas, 2 logopedai ir 2 socialiniai pedagogai.  

 

Dėl Covid-19 ligos plitimo šalyje 1-8 kl. mokinių ugdymo procesas (pamokos, dalykų moduliai, konsultacijos, švietimo pagalba, tarpdalykinė 

integracija, NŠ veikla, Pradinio ugdymo dailės skyriaus veikla, pedagogų ir tėvų susirinkimai, ugdymo dienos, edukacijos) organizuotas mišriu būdu 

(kontaktiniu, nuotoliniu ir hibridiniu), konsultavimas – nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, išryškėjo mokytojų gebėjimas taikyti kontaktinio, nuotolinio, 

mišraus ir hibridinio ugdymo organizavimo būdus, įvaldyti skaitmeninio turinio pateikimo bei naudojimosi IKT įranga įgūdžiai, patirties sklaida. 

Mokykloje sistemingai buvo atliekami 1-8 kl. mokinių savikontrolei skirti greitieji SARS-Co V-2 antigeno testai (profilaktiniai arba po kontakto su 

sergančiuoju Covid-19 liga asmeniu nustatymo). 

Visiems 1-8 klasių mokiniams, jų tėvams teiktas visų mokomųjų dalykų konsultavimas, vykdyta konsultavimo, mokinių ugdymosi rezultatų 

stebėsena (pažangą padariusių mokinių dalis - 91% (II pusmečio ugdymosi rezultatai pagerėjo 5 proc. – 1-4 kl., 11 proc. – 5-8 kl. mok.), pažangių 

mokinių dalis - 99%). Organizuota 12 planuotų ugdymo dienų, skirtų meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei 

veikloms vykdyti. 

Specialiojo pedagogo pagalba teikta 87 mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius: 31 mokiniui, turinčiam nedidelius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, 50 mok. – vidutinius ir 7 mok., turintiems didelius ugdymosi poreikius. 44 specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai ugdyti pagal bendrąsias ugdymo programas, 44 - pritaikytas, 1- individualizuotas bendrojo ugdymo programas. 2021-2022 m.m., 2020-

2021 m.m. ugdyta po 10 iš užsienio mokyklų grįžusių mokinių. Socialinio pedagogo pagalba teikta 42 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių (28 mok. – 1-4 kl., 14 mok. – 5-8 kl.). Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei mokiniams, atvykusiems iš užsienio, 

sudaryti mokinių galioms ir mokymosi poreikiams pritaikyti individualaus ugdymo planai, apibrėžiantys pagalbas ir paslaugas, didinančias ugdymo 

veiksmingumą 

Didelis dėmesys numatomas skirti mokinių ugdymosi rezultatų gerinimui po nuotolinio ugdymo organizavimo., konsultavimo sistemos 

teikimas. 

Pastebima, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių, 

mokykloje jie elgiasi netinkamai tiek su mokytojais, tiek su klasės bei mokyklos draugais, sunkiai įsitraukia į bendrą veiklą, nesusikaupia, praleidžia 

daug pamokų. Į ugdymo procesą integruojame mokinius, turinčius klausos ir intelekto sutrikimų. Todėl ypač aktualūs tampa tolerancijos, gebėjimo 

priimti kitokius mokinius, klausimai. 

Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Šiaulių miesto psichologine pedagogine tarnyba (PPT), Šiaulių miesto policijos 

komisariatu, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių paslaugų skyriumi, Visuomenės sveikatos ugdymo centru, Šiaulių miesto kitomis 



mokyklomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis. 

2. Vaiko gerovės komisijos 2021-2022 m. m. veiklos plano analizė. 

2.1. Organizuota 16 VGK posėdžių dėl probleminio mokinių elgesio bei pagalbos priemonių nustatymo, pamokų lankomumo, vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo aptarimo. Teiktos nuotolinės specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo konsultacijos. 

2.2. Analizuoti nauji dokumentai, reglamentuojantys darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. 

2.3. Raštiškai informuoti mokinių, su kuriais buvo kalbamasi Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, tėvai. 

2.4. Bendrauta su Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistais. 

2.5. Aptartos mokytojų rengtos pritaikytos ir individualizuotos ugdymo programos. 

2.6. Aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pusmečių  ir metiniai rezultatai. 

2.7. Į PPT tarnybą įvertinimui siųsti nauji mokiniai, turintys mokymosi, psichologinių problemų. 

2.8. Vykdytos socialinio emocinio, prevencinio ugdymo  programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“, „Žmogaus saugos bendroji programa“, „Antrasis žingsnis“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa“, „Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose programa“, „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Obuolio draugai“, DofE. Kitos 

programos. 1-4 klasių mokiniams: „Vaisiai vaikams“; „Pienas vaikams“. 

2.9. Tėvai kviesti į mokyklą pokalbiui dėl iškilusių problemų su jų vaiku. 

3. Pagalbos mokiniui veiklos organizavimas. 

3.1. Pagalbos mokiniui veiklos organizavimo tikslas – užtikrinti veiksmingą, kompleksinį pagalbos mokiniui organizavimą, sudaryti 

prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai. 

3.2. Pagalbą mokiniui teikia visi mokykloje dirbantys specialistai (administracija, mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis ir specialusis 

pedagogai, logopedas, psichologas). Mokykloje yra sukurta Mokyklos vaiko gerovės komisija (socialinė, specialioji pedagoginė pagalba, 

prevencinis darbas, krizių valdymas), kuri teikia visapusišką pagalbą mokiniui. Organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, švietimo 

pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

3.3. Uždaviniai: 

3.3.1. organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis;  

3.3.2. analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus; 

3.3.3. dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose;  

3.3.4. organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą;  

3.3.5. konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais; 

3.3.6. vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

4. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas) veiklos 

funkcijos. 

4.1. remdamasi turima Mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina Mokyklos 

ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, 

kryptis, teikimo formą; 

4.2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos Mokykloje 

kūrimu, vaikų atskirties mažinimu Mokykloje; 



4.3. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi 

veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į Mokyklą ir sėkmingai mokytis; 

4.4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko 

elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams 

dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas; 

4.5. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, 

kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas; 

4.6. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą; 

4.7. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; 

4.8. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, 

mokinių sveikatos priežiūros Mokykloje organizavimo; 

4.9. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir 

teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka; 

4.10. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, 

techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą Mokykloje; 

4.11. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 

4.12.  siūlo Mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas; 

4.13. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais 

klausimais; 

4.14. įvykus krizei Mokykloje, t. y. Netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių 

veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones: 

4.14.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą; 

4.14.2. parengia informaciją apie krizę Mokyklos bendruomenei ir / ar žiniasklaidai; 

4.14.3. apie situaciją informuoja Mokyklos bendruomenę, Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – 

teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą; 

4.14.4. įvertina Mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja 

Mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą 

dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą; 

4.15. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais; 

4.16. inicijuoja Mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje; 

4.17. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja 

kitus su vaiko gerove susijusius klausimus. 

4.18. Atliktas ir mokytojų tarybos posėdyje pristatytas tyrimas „Pirmų, penktų  ir naujai atvykusių mokinių adaptacija mokykloje“. 

5. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas) veiklos planas 

2022-2023 m.m.   



 

Forma Veikla Organizatoriai, vykdytojai Laikas 

Posėdis Veiklos ataskaitos už praėjusius metus ir naujo veiklos plano 

rengimas 

Komisijos nariai Iki 2022 09 

01  

 Organizuoti VGK posėdžius (1 kartą per mėnesį (paskutinį mėnesio 

antradienį, 14.00 val.)) 

 

 

VGK nariai, administracija, mokytojai VGK 

posėdžių 

datos: 

2022-09-14 

2022-09-28 

2022-10-25 

2022-11-30 

2022-12-14 

2023-01-31 

2023-02-28 

2023-03-28 

2023-04-25 

2023-05-30 

2023-06-13 

Posėdis Mokyklos bendruomenės supažindinimas  su Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos veiklos programa. 
Komisijos pirmininkas 2022-2023 

m.m.  

Posėdis Neeiliniai posėdžiai įvykus nenumatytiems įvykiams  Komisijos nariai 2022-2023 

m.m. 

Tyrimas Tyrimas „Pirmų, penktų klasių ir atėjusių naujų mokinių adaptacija 

mokykloje“, apklausiami ir mokinių tėvai. 

VGK 2022 spalis 

-  lapkritis 

PREVENCINIS DARBAS 

Forma Veikla Organizatoriai, vykdytojai Laikas 

Programa  Prevencinės programos „Laikas kartu“ įgyvendinimas 1-4 klasių vadovai, socialinė pedagogė Jurgita 

Laidauskienė 

2022-2023 

m. m. 

Programa Prevencinės programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimas Socialinė pedagogė Jurgita Laidauskienė 2022-2023 

m. m. 

Programa Programos  „The Duke of Edinburghs International Award Lietuva“ 

(DofE) įgyvendinimas 

7-8 klasių vadovai, socialinė pedagogė Indrė 

Strelkauskienė 

2022-2023 

m. m. 

Programa Prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas. 5-8 klasių vadovai, socialinė pedagogė Indrė 

Strelkauskienė 

2022-2023 

m. m. 

Grupinis darbas 1 – 8 klasių mokiniams prevencinės tematikos integracija į 

mokomąjį dalyką (pokalbiai, paskaitos, praktinės užduotys) 

1-8 klasių vadovai, dalykų mokytojai Nuolat 

Individualus 

darbas 

Pamokų lankomumo stebėjimas, individualus darbas su mokyklą 

nelankančiais (su pateisinamomis ir nepateisinamomis priežastimis) 

mokyklos mokiniais. 

1-8 klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

Socialinės pedagogės Jurgita Laidauskienė ir 

Indrė Strelkauskienė 

Nuolat 



Grupinis darbas Prevencinių filmų 1-8 klasėse peržiūra ir diskusijos. VGK nariai, bibliotekos darbuotojai Nuolat 

Grupinis darbas Renginiai sveikatingumo mėnesiui paminėti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Irmina Ramanauskienė, socialinė pedagogė 

Indrė Strelkauskienė  

2022-10 

Individualus/gru

pinis darbas 

Konsultacijos alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo, ŽIV/AIDS, prievartos ir smurto, teisės pažeidimų, 

prekybos žmonėmis prevencijos klausimais mokiniams, jų tėvams ir 

mokytojams. 

Socialinės pedagogės Jurgita Laidauskienė ir 

Indrė Strelkauskienė 

Pagal 

poreikį 

Grupinis darbas Bendradarbiavimas su esamais socialiniais partneriais ir naujų 

paieška. 

Komandos nariai 2022-2023 

m. m. 

Grupinis darbas Tarptautinių dienų minėjimai: 

● Tolerancijos dienos paminėjimas  

● Tarptautinės saugaus interneto dienos paminėjimas  

● Tarptautinės Triukšmo prevencijos dienos minėjimas  

Socialinės pedagogės Jurgita Laidauskienė ir 

Indrė Strelkauskienė, IT mokytojai  

2022-2023 

m. m. 

Grupinis darbas Rengti stendų medžiagą, skirtą Pasaulinės Sveikatos priežiūros 

atmintinoms dienoms: 03 24 d. Pasaulinė tuberkuliozės diena; 04 07 

d. Pasaulinė sveikatos diena; gegužės 6 d. Pasaulinė astmos diena; 

05 31 d. Pasaulinė diena be tabako; 06 14 d., Pasaulinė kraujo 

donoro diena; 09 10 d. Pasaulinė savižudybių diena prevencijos 

diena; 10 01 d. pasaulinė hepatito diena; 10 09 d. pasaulinė regėjimo 

diena; 10 16 d. pasaulinė maisto diena 11 20 d. tarptautine nerūkymo 

diena; 12 01 d. Pasaulinė AIDS diena; 12 09 korupcijos diena. 

Sveikatos priežiūros specialistė Irmina 

Ramanauskienė, socialinės pedagogės Indrė 

Strelkauskienė ir Jurgita Laidauskienė 

2022-2023 

m. m. 

Prevencinio darbo sritys: 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija 

Individualus/ 

grupinis darbas 

 Klasių vadovo pamokos, konsultacijos žalingų įpročių prevencijos 

klausimais mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. 

1-8 kl. klasių vadovai, dalykų mokytojai, VGK, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Pagal 

poreikį 

Bendradarbiavim

as su policija 

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto bendruomenės pareigūnais 

inicijuojant prevencines veiklas. 

Kryptingas prevencinis darbas su mokiniais, kurie yra linkę daryti 

teisės pažeidimus. 

Skaitomos  paskaitos prevencine tematika.  

1-8 kl. klasių vadovai, dalykų mokytojai, VGK, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Pagal 

poreikį 

Individualus/ 

grupinis darbas 

5-8 klasių apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevenciją  

Socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros 

specialistė Irmina Ramanauskienė 

Pagal 

poreikį 

Savižudybių prevencija 

Individualus/ 

grupinis darbas 

Paskaitų, klasės vadovo pamokų, diskusijų ir kitų veiklų 

organizavimas pagal poreikį. 

5-8 kl. klasių vadovai, dalykų mokytojai, VGK, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Pagal 

poreikį 

ŽIV/AIDS prevencija 

Individualus/ 

grupinis darbas 

Paskaitų, klasės vadovo pamokų, diskusijų ir kitų veiklų 

organizavimas pagal poreikį. 

5-8 kl. klasių vadovai, dalykų mokytojai, VGK, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Pagal 

poreikį 



Prievartos ir smurto prevencija 

Akcija Respublikinės akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ minėjimas 

mokykloje organizuojant renginius „Mokykla be patyčių“ 

VGK nariai, bendradarbiaujant su dalykų 

mokytojais,  klasių vadovais, bibliotekos 

vedėja Edita Šliūpaite 

2023-03 

Akcija Gegužės mėnuo – be smurto prieš vaikus.  Socialiniai pedagogai 2023 05 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai prevencija 

Individualus/ 

grupinis darbas 

Klasės vadovo pamokos fizinės, psichinės, socialinės sveikatos 

tematika. 

1-8 kl. klasių vadovai, dalykų mokytojai, VGK, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Pagal 

poreikį 

Teisės pažeidimų prevencija 

Bendradarbiavim

as 

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato 

Bendruomenės pareigūnais, vedant paskaitas teisės pažeidimų 

tematika. 

Socialiniai pedagogai Pagal 

poreikį 

Prekybos žmonėmis prevencija 

Klasės vadovo 

pamoka 

1-8 klasių mokiniams klasės vadovo pamokose prievartos ir smurto 

tematika 

1-8 klasių vadovai, socialiniai pedagogai 2022-2023 

m. m. 

KRIZIŲ VALDYMAS 

Esant krizinei 

situacijai 

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos 

bendruomenę/žiniasklaidą, Šiaulių miesto švietimo skyrių, miesto 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyrių 

VGK nariai, Krizių valdymo komanda Pagal 

poreikį 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

Visus mokslo 

metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Aptarti  ir aprobuoti   pritaikytas  ir individualizuotas programas. VGK 2022-09 

Sudaryti ir patvirtinti mokinių, gaunančių švietimo pagalbą, grįžusių 

iš užsienio valstybių ir nemokančių lietuvių kalbos, sąrašą, 

individualius mokymo planus. 

Specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė,   

logopedės Agnė Načienė, Indrė Lukošaitienė, 

socialinės pedagogės Jurgita Laidauskienė ir 

Indrė Strelkauskienė. 

2022-09 

Rinkti  informaciją  apie  mokinius,  turinčius  mokymosi sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, pagal poreikį siūlyti konsultuoti 

PPT; 

3. konsultuoti mokytojus ir tėvus. 

Mokytojai, 1-8 klasių auklėtojai, tėvai, VGK 2022-2023 

m. m. 



Užtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikių 

tenkinimą ir ugdymo tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir 

nesėkmes su mokytojais ir tėvais; 

2. teikti   rekomendacijas   mokytojams,   tėvams   dėl specialiųjų 

ugdymo  metodų,  būdų,  mokymo  priemonių naudojimo; 

3. aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi pasiekimus 

bei nesėkmes. 

Ypatingą dėmesį skirti:  

1. 1-ų klasių mokiniams; 

 2. naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio valstybių 

atvykusiems mokytis mokiniams, mokiniams, besimokantiems 

pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo 

programas.  

 

Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą (pritaikytų , individualizuotų programų formos, 

specialiosios pedagoginės pagalbos 1-8 klasėse formos, kalbos 

kortelės). 

Specialioji pedagogė Aistė  Vedeckienė,  

logopedės Agnė Načienė, Indrė Lukošaitienė. 
 

2022-2023 

m. m. 

 

 

Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojami 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas aptartas VGK posėdyje 2022-08-31, protokolo Nr.9   

 

 

 
 

 


