
KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA 
 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

2019 - 2020 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 2019-2020 m. m. progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano pristatymas 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašo tvirtinimas 

Logopedė 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 

tvirtinimas 

Specialioji pedagogė  

Pagalba mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas 

programas. Parengtų pritaikytų ir individualizuotų specialiųjų 

programų aptarimas, tvirtinimas 

Specialioji pedagogė 

Mokinių kalbos  sutrikimų šalinimo programų patvirtinimas Logopedė 

1 klasių mokinių  tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su 

psichologu „Kelias į  1 klasę” 

Psichologė  

 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, dalyvavimas 

„Žvaigždučių Vilties bėgime 2019“ 

Socialinė pedagogė, 

specialioji pedagogė 

1-6 klasių mokinių prevencija. Akcija „ Ar žinai kiek sveria tavo 

kuprinė?“ Rezultatų pristatymas. Rekomendacijos 

„Netaisyklingos laikysenos profilaktika“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

Rugsėjis 

- gruodis 

 Projektas 1 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) užsiėmimų 

ciklas „Tėvų mokyklėlė“ 

Psichologė  

Rugsėjis Diskusija prie apvalaus stalo „Darbo su specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais mokiniais patirties sklaida“  

Specialioji pedagogė  

 4 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 

Užsiėmimas „Kodėl reikia valgyti daržoves“. „Mikrobai ir 

antibiotikai“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 5 klasių mokiniams 

praktinė pamoka „Šiaurietiškas ėjimas“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 Susitikimas su bendruomenės pareigūnų grupės tyrėjais 

„Pirmoko saugaus eismo abėcėlė“  

Socialinė pedagogė 

Spalis Susitikimas su bendruomenės pareigūnų grupės tyrėjais „Teisinė 

paauglių atsakomybė“ 

Socialinė pedagogė 

Lapkritis 1, 5 klasių mokinių adaptacijos stebėsena Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

1 klasės mokinių adaptacijos progimnazijoje tyrimas „Gera 

pradžia – sėkmingas startas“ 

Psichologė 

1 klasių mokinių tyrimas „Nuotaikų lentelė“ Psichologė 



6 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.  

 Akcija ,,Aš nerūkau, nes...“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

5-8 klasių mokinių patyčių prevencija. Tyrimas „Sociometrija. 

Mikroklimatas klasėje (įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir 

grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo matrica) 

Psichologė 

Gruodis I trimestro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

rezultatų analizė, sąrašo koregavimas 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašo koregavimas 

Logopedė 

1 klasių mokinių adaptacijos stebėsenos rezultatai Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, specialistai 

1 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų ) susirinkimai 

„Pirmokų adaptacija. Nuotaikų lentelė“ (tyrimo rezultatai, 

rekomendacijos) 

Psichologė 

4 klasių mokinių edukaciniai užsiėmimai  „Kad iš pasaulio 

neišeitų širdingumas...“ Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

paminėti 

Socialinė pedagogė,   

psichologė,  

Sausis 1 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 

Užsiėmimas „Kodėl reikia valyti dantukus?“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Sausis-

kovas 

8 klasų mokinių  užsiėmimų ciklas. Socialinių įgūdžių lavinimo  

programa „Tiltai“.  

Socialinė pedagogė,  

psichologė 

 Specialistų ir mokomųjų dalykų mokytojų , dirbančių su 

specialiųjų poreikių  turinčių mokiniais, patirties sklaida 

(užsiėmimų, pedagoginės priežiūros rezultatų aptarimas) 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

6 klasių mokinių  sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 

Edukaciniai užsiėmimai  „Laboratorija: plaučiai po stiklu” 

Psichologė 

3 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 

Užsiėmimas „Burnos higiena“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Mokinių sveikatinimas. Užsiėmimas 5 klasių mergaitėms 

„Mergaičių brendimas ir  higiena“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

 5- 7 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 

„Linksmosios estafetės“ 

N. Jančenka, kūno kultūros 

mokytoja 

Kovas  II trimestro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

rezultatų analizė 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

Prevencinė veikla. Savaitė be patyčių „Gerumo lašelis“ Socialinė pedagogė, 

psichologė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

specialioji pedagogė 

3 klasių mokiniams psichologiniai  užsiėmimai „Kelionė po 

salas“. Dėmesio, atminties ir mąstymo lavinimas 

Psichologė  

 Miesto sporto varžybos SUP mokiniams „Pasitikime pavasarį 

linksmai“ 

Socialinė pedagogė, 

specialioji pedagogė 

Balandis  Specialiųjų ugdymosi mokinių sporto varžybos I.Simonaitytės 

jaunimo mokykloje 

Socialinė pedagogė 

 7 klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Pirmos pagalbos 

užsiėmimai „Pirmos pagalbos pagrindai“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Gegužė 2, 4, 6, 8 klasių mokinių NMPP testų rezultatų  lyginamoji 

analizė ir aptarimas 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

1 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 

Užsiėmimas „Švarios rankytės – sveiki vaikučiai“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas akcijoje „Vilties Socialinė pedagogė 



bėgimas 2020“ 

Prevencinė veikla.  Informacinis stendas nerūkymo dienai 

paminėti „Tabako gniaužtuose“ 

Socialinė pedagogė 

Gegužė- 

rugpjūtis 

Vaiko gerovės komisijos 2020-2021 m. m. veiklos plano 

projekto pristatymas 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Birželis 2019-2020 m. m. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, ugdymo(si) pasiekimų rezultatų analizė ir aptarimas 

 Specialioji pedagogė,  

 logopedė 

2019-2020 m. m. mokinių pažangos ir pasiekimų analizė Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Metų 

eigoje, 

pagal 

atskirą 

grafiką 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimo, pedagoginio, 

psichologinio bei logopedinio įvertinimo rezultatų  analizė ir 

aptarimas pagal poreikį 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Individualūs pokalbiai su tėvais, pedagogais apie vaikus, 

turinčius ugdymo(si) bei psichologinių problemų pagal poreikį 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų dėmesio, 

mąstymo, atminties ir kitų pagrindinių psichinių procesų 

diagnostika 

Psichologė 

Patyčių prevencijos programa „Friends“ Socialinė pedagogė, 

progimnazijos bendruomenė 

1-8 klasių mokinių profesinis veiklinimas. Mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  informavimas ir konsultavimas karjeros 

klausimais 

Socialinė pedagogė,  

psichologė, klasių vadovai 

1-8 klasių mokiniams klasių valandėlės Psichologė 

1-8 klasių mokiniams socialinių įgūdžių ugdymo klasių 

valandėlės 

Socialinė pedagogė 

Informaciniai, prevenciniai stendai Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Kiti tyrimai pagal  poreikį Psichologė 

 Specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tyrimo PPT 

rezultatų aptarimas. 

Socialinė pedagogė 

 


