
KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  
2014 - 2015 m. m. 

 
Tikslai ir uždaviniai: 

• organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 
palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą 

• organizuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių  

• atlikti mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 
išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

 

 
 Laikas 

                             
                                Priemonės 

Atsakingas, vykdytojai 
 

Rugsėjis Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos plano patvirtinimas. komisijos pirmininkė 
 E. Kanapeckaitė 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 
sąrašo patvirtinimas 

logopedė V. Montvilaitė 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 
patvirtinimas 

specialioji pedagogė  
J. Orlova 

Parengtų pritaikytų ir individualizuotų specialiųjų programų 
aptarimas, patvirtinimas. 

specialioji pedagogė  
J. Orlova 

Mokinių kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programų 
patvirtinimas. 

logopedė V. Montvilaitė 

Socialinių įgūdžių lavinimo  projektas „SOS grupė“ socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė, 
psichologė  
N.Solovėj 

Akcija „ Ar žinai kiek sveria tavo kuprinė?“ visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
D. Ugnovionok 

Spalis 
 

 
 

3 klasių mokinių skaitymo įgūdžių patikrinimas. komisijos pirmininkė  
 E. Kanapeckaitė, logopedė  
V. Montvilaitė 

Diskusija prie apvalaus stalo „Darbo su specialiųjų poreikių 
turinčiais mokiniais patirties sklaida“ (mokytojai dirbantys 5 b, c 
klasėse ir specialistai). 

specialioji pedagogė  
J. Orlova 
 

Mokyklos socialinis pasas. Kiekvienos klasės socialinis pasas.   socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė, klasių 
vadovai 

Projektas „Tėvų mokykla“ (1 klasių mokinių ir naujai atvykusių 
mokinių tėvai) 

socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė, 
psichologė  
N.Solovėj 

1-4 klasių mokinių dalyvavimas miesto piešinių konkurse „ Kaip 
aš įsivaizduoju sveikatą“  

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė, dailės 
mokytoja I. Tichomirova 

Užsiėmimas -  pamoka 1 klasės mokiniams  „Akys – tai langas į 
pasaulį“ 

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 



Lapkritis 3 klasių mokinių skaitymo įgūdžių patikrinimas. Pasiruošimas 
standartizuotiems testams. 

komisijos pirmininkė 
 E. Kanapeckaitė, logopedė 
V. Montvilaitė, 4 klasių 
mokytojai 

Klasių  valandėlės „Rūkyti-save žudyti“ (6 – 8 klasių mokiniai) psichologė  
N.Solovėj, visuomenės 
sveikatos priežiūros 
specialistė  
S. Lemkienė 

Paskaita „Spindinčios šypsenos gražiai ateičiai“. Filmo peržiūra, 
aptarimas (3 klasių mokiniai). 

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 

Gruodis Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 
sąrašo papildymas 

logopedė V. Montvilaitė 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 
papildymas. 

specialioji pedagogė 
J. Orlova 

Užsiėmimai mokiniams, skirti Tarptautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai paminėti. 

specialioji pedagogė  
J. Orlova 

Atviros pamokos  mokiniams „Kad iš pasaulio neišeitų 
širdingumas...“ 

psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Sausis 1 , 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacinio periodo 
tyrimas. 

psichologė N. Solovėj 

Socialinių įgūdžių lavinimo  projektas „SOS grupė“. Užsiėmimai 
8-10 klasių mokiniams. 

psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Vasaris Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, I-o pusmečio 
rezultatų (pasiekimų) aptarimas. 

Specialioji pedagogė 
 J. Orlova 

Namuose besimokančių mokinių ugdymosi rezultatų aptarimas. direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui N. Raiš  

Prevencinė savaite „Aš laimingas!“ Alkoholizmo prevencija. 
Filmo „Moterų alkoholizmas“ peržiūra (9 klasių mokiniai). 
 Narkomanijos prevencija. Filmo „Requiem svajonei“ peržiūra 
(10 klasės mokiniai). 

psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Specialistų ir mokytojų dalykininkų, dirbančių su specialiųjų 
poreikių vaikais, patirties sklaida (užsiėmimų, pedagoginės 
priežiūros rezultatų aptarimas). 

komisijos pirmininkė 
 E. Kanapeckaitė 
 

1-4 klasių mokinių netaisyklingos laikysenos profilaktika visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 

Pamoka – paskaita 4 klasių mokiniams „Išmokime saugiai 
naudotis mobiliaisiais telefonais“ 

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 

Kovas  Savaitė be patyčių psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

1-4 klasių mokiniams psichologinės  pamokos-užsiėmimai 
„Kelionė po salas“ 

psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Paskaita „Tavo kūno brendimas ir higiena“ (5 klasių mergaitės) 
 

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 

Paskaita „Ar tu gali  padėti draugui?”  pirmos pagalbos pamokėle  
6 klasių mokiniams 

visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
S. Lemkienė 



Balandis  Paskaita mokiniams „Berniukai ir mergaitės – du skirtingi 
pasauliai“ 

psichologė N.Solovėj 
 

Gegužė 2,  4, 8 klasių mokinių standartizuoti testai komisijos pirmininkė  
E. Kanapeckaitė  

Dalyvavimas akcijoje „Vilties bėgimas 2015“ socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Birželis Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 2014-2015 m.m. rezultatų 
(pasiekimų) analizė. 

specialioji pedagogė 
 J. Orlova 

Namuose besimokančių mokinių ugdymosi rezultatų aptarimas. direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui N. Raiš 

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano projekto 2015-2016 m.m. 
parengimas. 

 nariai 

Metų 
eigoje, 
pagal 
atskirą 
grafiką 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai  nariai 
Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimo, pedagoginio, 
psichologinio bei logopedinio įvertinimo rezultatų aptarimas 
pagal poreikį. 

 nariai 

Individualūs pokalbiai su tėvais, pedagogais apie vaikus, 
turinčius ugdymo(si) bei psichologinių problemų pagal poreikį. 

 nariai 

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų (1-10 kl.) dėmesio, mąstymo, 
atminties ir kitų pagrindinių psichinių procesų diagnostika.   

psichologė N.Solovėj 
 

Informaciniai, prevenciniai stendai psichologė N.Solovėj, 
socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

1-4 klasių mokiniams socialinių įgūdžių ugdymo paskaitos, 
klasių valandėlės 

socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

1-4 klasių mokinių dalyvavimas ES programoje  „Pienas 
vaikams“ 

socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

1-4 klasių mokinių dalyvavimas ES programoje „Vaisių 
vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ 

socialinė pedagogė 
O.Lukaševičienė 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 5 klasių 
mokiniams paskaitų ciklas „Kaip pažinti save“ 

VŠĮ „Sėkmingo gyvenimo 
karjeros mokykla“ 

 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                        Elena Kanapeckaitė                                                 
 
                                                                 
 
 


