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ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2020 METAI 

 

TIKSLAI: 

 Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, tinkamos pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

aplinkos vaikui kūrimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

UŽDAVINIAI: 

 Analizuoti mokinių elgesio, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitų mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimų atvejus, ieškant problemų sprendimo būdų. 

 Nuolat vykdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių individualios pažangos fiksavimą ir analizę, bei vertinimo objektyvumą. 

 Stiprinti bendradarbiavimą su šeima bei kitomis institucijomis, sprendžiant vaiko mokymosi, elgesio, psichologines bei socialines 

problemas. 

 Tobulinti teigiamo mokinių elgesio skatinimo priemones, akcentuojant bendravimo kultūrą, bendradarbiavimą.  

 Vykdyti krizių valdymą mokykloje.  

 Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi Pastabos 

Organizacinė veikla  

1.  Vaiko gerovės komisijos (toliau–VGK) veiklos plano 2020 

m. sudarymas. 

Sausio mėn. VGK pirmininkas 

VGK nariai 

 

 

2.  VGK posėdžių organizavimas. Kartą per mėnesį 

 

VGK pirmininkas 

 

Esant   poreikiui   ir  

daugiau 

3.  Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokytojams, 

klasių auklėtojams 

Kartą per savaitę VGK  

 

Esant   poreikiui   ir  

daugiau 

4.  2019-2020 m.m. VGK veiklų apibendrinimas. Veiklos plano 

korekcijos galimybės. 

Birželio mėn. VGK pirmininkas  



5.  VGK veiklos ataskaita Gruodžio mėn. VGK pirmininkas  

Švietimo pagalba 

6.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašų sudarymas ir suderinimas 

Alytaus m. PPT . 

Rugsėjo mėn. VGK  

Specialusis pedagogas 

SU klasių metodinės 

grupės pirmininkas 

 

7.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pirmojo ir 

antrojo pusmečių pasiekimų bei individualios pažangos 

aptarimas ir analizė 

Vasario mėn. 

Birželio mėn. 

VGK  

Mokytojai dirbantys su 

SUP turinčiais mokiniais 

 

8.  Pritaikytų ir individualizuotų  programų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, derinimas ir 

tvirtinimas 

Vasario mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

VGK pirmininkas 

Specialusis pedagogas 

SU klasių mokytojai 

Esant poreikiui ir 

daugiau 

9.  1, 5 klasių mokinių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

stebėsena ir analizė 

Rugsėjo – lapkričio 

mėn. 

VGK  

 

 

10.  Didelių ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

turinčių mokinių, kompleksinės pagalbos teikimo aptarimas, 

o esant ypatingam atvejui – kompleksinės pagalbos teikimo 

plano parengimas 

2020 m. VGK  

 

 

11.  Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pirminis ir/ar 

pakartotinis pedagoginis–psichologinis įvertinimas 

2020 m. VGK  

 

Esant poreikiui 

12.  Individualus korekcinis darbas su mokiniais, patiriančiais 

mokymo(si)/ugdymo(si), bendravimo ir kt. sunkumų 

2020 m. Švietimo pagalbos 

specialistai 

 

13.  Medžiagos apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymo(si) rezultatus rinkimas ir kaupimas, dalintis gerąja 

patirtimi su specialistais ir mokytojais 

2020 m. VGK  

Prevencinė veikla 

14.  Metodinės rekomendacijos mokiniams „Kaip tinkamai 

pailsėti ir pirmadienį su noru eiti į mokyklą???“ 

Vasario mėn. Psichologas   

15.  Tėvų švietimas. Prevencinės paskaitos 

 

Vasario mėn. 

Spalio mėn. 

VGK   

16.  Veiksmo savaitės „Be patyčių“ renginiai Kovo mėn. Psichologas   

17.  Tolerancijos akcija Dauno sindromo dienai paminėti Kovo mėn. Psichologas   

18.  Akcija „Darom“ Balandžio mėn. Socialinis pedagogas  

19.  5-8 klasių tyrimas „Mano klasė ir SEU pamokos joje“ Gegužės mėn. Psichologas  

20.  Gegužė – mėnuo be smurto Gegužės mėn. Socialinis pedagogas  



21.  Supažindinimas (priminimas) visų klasių mokiniams su 

mokinio elgesio taisyklėmis, uniformų dėvėjimo tvarka, 

pranešimo apie drausmės pažeidimą forma 

Rugsėjo mėn, Klasių auklėtojai 

 

 

22.  Renginiai skirti Pasaulinei psichikos sveikatos dienai 

paminėti 

Spalio mėn. Psichologas  

23.  Akcija „Pasidalinkime“ Gruodžio mėn. Socialinis pedagogas  

24.  Praktiniai užsiėmimai 5-8 klasių mokiniams įvairiomis 

temomis, skirtomis ugdyti mokinių socialinius, emocinius, 

bendravimo ir kt. įgūdžius 

Kas antrą ketvirtadienį Socialinis pedagogas  

25.  Mokinių pamokų lankomumo kontrolė. Mokinių, vengiančių 

lankyti mokyklą, nelankymo priežasčių šalinimas. 

2020 m. Socialinis pedagogas  

26.  LIONS QUEST programos įgyvendinimas 2020 m. SEU koordinatorius 

Klasių auklėtojai 

 

27.  Sveikatą stiprinančios mokyklos programos įgyvendinimas 2020 m. Sveikatinimo grupė 

Klasių auklėtojai 

 

Krizių valdymas 

28.  Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Esant poreikiui informuojamas steigėjas, kreipiamasi 

pagalbos į reikiamas institucijas. 

Psichologinės, socialinės pedagoginės ar kitos pagalbos 

teikimas. 

Esant krizinei situacijai Krizių valdymo grupė 

VGK nariai 

 

Bendradarbiavimas 

29.  Bendradarbiavimas  su mokyklos savivaldos institucijomis, 

PPT ir kitomis suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis 

vaiko gerovės klausimais 

2020 m. VGK nariai  

30.  Bendradarbiavimas su mokinių, turinčių specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius, tėvais/globėjais/rūpintojais 

2020  m. 
VGK nariai, mokytojai 

Susitarus individualiai 

 

 

 

Parengė 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                                                                                              Jolanta Savukynienė 


