
KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

2015 - 2016 m. m. 
 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

 užtikrinti emocinį ir socialinį mokinių saugumą; 

 organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą; 

 organizuoti programų pritaikymą  ir individualizavimą 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; 

  vykdyti tėvų ( globėjų, rūpintojų) informavimą ir konsultavimą vaikų ugdymo(si) 

klausimais 

 

Laikas Priemonės Atsakingas, vykdytojai 

 Rugsėjis 2015-2016 m. m. mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano pristatymas 

E. Kanapeckaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašo tvirtinimas 

V. Montvilaitė, logopedė 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 

tvirtinimas 

J. Orlova, specialioji 

pedagogė  

Pagalba mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas 

programas. Parengtų pritaikytų ir individualizuotų specialiųjų 

programų aptarimas, tvirtinimas 

J. Orlova, specialioji 

pedagogė 

Mokinių kalbos  sutrikimų šalinimo programų patvirtinimas V. Montvilaitė, logopedė 

Lankstinukas pirmokų tėvams „Ką mes norėjome girdėti, kai 

buvome vaikais...“ 

N.Solovėj, psichologė  

 

Lankstinukas pirmokų tėvams „Kaip padėti savo vaikui pirmoje 

klasėje?“ 

N.Solovėj, psichologė  

 

Mokyklos socialinis pasas. Kiekvienos klasės socialinis pasas   O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė,  

klasių vadovai 

1 klasių mokinių  tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su 

psichologu „Repeticija prieš „didžiąją mokyklą“ 

N.Solovėj, psichologė  

 

Mokinių sveikatinimas. 5 klasių mokinių  adaptacinio periodo 

sporto žaidimai ,,Sportas – sveikata” 

D. Ugnovionok, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

N. Jančenka, kūno kultūros 

mokytoja 

Mokinių sveikatinimas. Akcija „ Ar žinai kiek sveria tavo 

kuprinė?“  

S. Lemkienė visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė,  

D. Ugnovionok, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Projektas 1 klasių mokinių tėvams „Tėvų mokyklėlė“  N.Solovėj, psichologė  

Spalis Diskusija prie apvalaus stalo „Darbo su specialiųjų poreikių 

turinčiais mokiniais patirties sklaida“ (mokytojai, dirbantys 5  

klasėse, ir specialistai) 

J. Orlova, specialioji 

pedagogė  

Spalis- 

sausis 

Akcija „Geri žodžiai ir ledą ištirpdo“ (mokymosi motyvacijos  

ir pozityvių emocijų skatinimas) 

N.Solovėj, psichologė, 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 



Lapkritis 1-4 klasių mokinių dalyvavimas miesto piešinių konkurse „ 

Kaip aš įsivaizduoju sveikatą“  

S. Lemkienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė,  

klasių vadovai 

Mokinių sveikatinimas. Regėjimo korekcijos užsiėmimas 1 

klasių mokiniams „Akys – tai langas į pasaulį“ 

S. Lemkienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

Mokinių sveikatinimas klasių  valandėlės „Laboratorija-

plaučiai po stiklu“ 6 klasių mokiniams  

N.Solovėj,  psichologė  

3, 5, 7, 9 klasių mokinių  mikroklimato įvertinimai 

(sociometrija) 

N.Solovėj,  psichologė 

Mokinių sveikatinimas. Užsiėmimas 3 klasių mokiniams 

„Spindinčios šypsenos gražiai ateičiai“. Filmo peržiūra, 

aptarimas 

S. Lemkienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Gruodis Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašo koregavimas 

V. Montvilaitė, logopedė 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 

koregavimas 

J. Orlova,  specialioji 

pedagogė 

Prevencinė veikla. Klasių  valandėlė „Ar madinga šiandien 

rūkyti“ 7 klasių mokiniams 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė  

 Socialinė veikla 4 klasių mokinių užsiėmimai  „Kad iš pasaulio 

neišeitų širdingumas...“ Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

paminėti 

N.Solovėj,  psichologė, 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė  

1 klasių mokinių tyrimas „Nuotaikų lentelė“ N.Solovėj, psichologė 

Sausis 1 , 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo 

rezultatų pristatymas 

N.Solovėj,  psichologė 

 Tyrimas „5 klasių mokinių mokymo(si) pažangos ir pasiekimų 

vertinimo reikšmė mokinių motyvacijos skatinimui“ 

N.Solovėj,  psichologė 

5 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimas su 

psichologu „Kaip gyveni, penktoke?“ pagal adaptacijos ir 

motyvacijos tyrimo rezultatus 

N.Solovėj,  psichologė 

Sausis-

kovas 

Socialinių įgūdžių lavinimo  programa „Tiltai“. 8-10 klasų 

mokinių  užsiėmimų ciklas 

N.Solovėj,  psichologė 

socialinė pedagogė 

O.Lukaševičienė 

Vasaris Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, I pusmečio 

rezultatų (pasiekimų) analizė ir aptarimas 

specialioji pedagogė 

 J. Orlova 

Namuose besimokančių mokinių ugdymosi rezultatų  analizė ir 

aptarimas 

N. Raiš , direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Prevencinė veikla. 8- klasių mokinių užsiėmimas „Paauglių 

alkoholizmas. Ar man tai aktualu?“ 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

8-10 klasių mokinių pasiruošimas ir dalyvavimas respublikinėje 

mokinių konferencijoje „Augu sveikas ir saugus“ 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė, S. Pelakauskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja  

Specialistų ir mokomųjų dalykų mokytojų , dirbančių su 

specialiųjų poreikių  turinčių mokiniais, patirties sklaida 

(užsiėmimų, pedagoginės priežiūros rezultatų aptarimas) 

E. Kanapeckaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

Mokinių sveikatinimas. 1-4 klasių mokinių netaisyklingos 

laikysenos profilaktika 

S. Lemkienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

Socialinių įgūdžių ugdymas. Užsiėmimas 4 klasių mokiniams 

„Išmokime saugiai naudotis mobiliaisiais telefonais“ 

S. Lemkienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

 Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 5- 7 klasių mokinių 

linksmosios estafetės 

D. Ugnovionok, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 



 N. Jančenka, kūno kultūros 

mokytoja 

Kovas  Prevencinė veikla. Savaitė be patyčių „Pasikeisiu aš, pasikeis ir 

pasaulis“ 

socialinė pedagogė 

O.Lukaševičienė,  

N.Solovėj,  psichologė 

3 klasių mokiniams psichologiniai  užsiėmimai „Kelionė po 

salas“. Dėmesio, atminties ir mąstymo lavinimas 

N.Solovėj,  psichologė  

Mokinių sveikatinimas. Užsiėmimas 5 klasių mergaitėms 

„Tavo kūno brendimas ir higiena“ 

 

S. Lemkienė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

Socialinių įgūdžių ugdymas. 6 klasių mokinių pirmos pagalbos 

užsiėmimai „Ar tu gali  padėti draugui?” 

S. Lemkienė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Kovas -

balandis 

Socialinės programos ,,Tiltai” savipagalbos ,,SOS grupės” 

mokymai 

N.Solovėj,  psichologė, 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

Balandis  Socialinių įgūdžių ugdymas. Užsiėmimas 4 klasių mokiniams 

„Berniukai ir mergaitės – du skirtingi pasauliai“ 

N.Solovėj,  psichologė  

Prevencinis renginys „Šokiruojantys faktai apie narkomaniją“ 

10 klasių mokiniams 

N.Solovėj,  psichologė 

 

4 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimas su 

psichologu „Kelias į 5 klasę“  

N.Solovėj,  psichologė 

8- 10 klasių mokinių  pasiruošimas ir dalyvavimas mokslinėje 

mokinių konferencijoje „Tolerantiška mokykla-saugi 

visuomenė“ 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė,  

S. Pelakauskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja 

Gegužė 4, 8 klasių mokinių standartizuoti testų rezultatų  lyginamoji 

analizė ir aptarimas 

 E. Kanapeckaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

 Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas akcijoje „Vilties 

bėgimas 2016“ 

O. Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

Prevencinė veikla.  Informacinis stendas nerūkymo dienai 

paminėti „Tabako gniaužtuose“ 

O. Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

 7 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas „Tėvų 

susirinkimas, kuriam vadovauja... vaikas“  

N. Solovėj,  psichologė 

Gegužė- 

rugpjūtis 

Būsimų pirmokų brandumo mokyklai įvertinimas N. Solovėj,  psichologė  

Birželis 2015-2016 m. m. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, ugdymo(si) pasiekimų rezultatų analizė ir aptarimas 

 J. Orlova,  specialioji 

pedagogė 

2015-2016 m. m. namuose besimokančių mokinių ugdymo(si) 

rezultatų analizė ir  aptarimas 

N. Raiš, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Vaiko gerovės komisijos 2016-2017 m. m. veiklos plano 

projekto pristatymas 

 E. Kanapeckaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Metų 

eigoje, 

pagal 

atskirą 

grafiką 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai  E. Kanapeckaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimo, pedagoginio, 

psichologinio bei logopedinio įvertinimo rezultatų  analizė ir 

aptarimas pagal poreikį 

 nariai 

Individualūs pokalbiai su tėvais, pedagogais apie vaikus, 

turinčius ugdymo(si) bei psichologinių problemų pagal poreikį 

 nariai 

Specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų dėmesio, 

mąstymo, atminties ir kitų pagrindinių psichinių procesų 

diagnostika  

N.Solovėj, psichologė 

1-10 klasių mokinių profesinis veiklinimas. Mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  informavimas ir konsultavimas karjeros 

klausimais 

O. Lukaševičienė socialinė 

pedagogė,  

N. Solovėj, psichologė,  



klasių vadovai 

Informaciniai, prevenciniai stendai N. Solovėj,  psichologė, O. 

Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

1-4 klasių mokiniams socialinių įgūdžių ugdymo klasių 

valandėlės 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

1-4 klasių mokinių dalyvavimas ES programoje  „Pienas 

vaikams“ 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

1-4 klasių mokinių dalyvavimas ES programoje „Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ 

O.Lukaševičienė, socialinė 

pedagogė 

1-10 klasių mokiniams klasių valandėlės N.Solovėj, psichologė 

Kiti tyrimai pagal  poreikį N.Solovėj, psichologė 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                        Elena Kanapeckaitė                                                                            

 

                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


