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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJA  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 M. IV KETVIRTIS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių 

valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Stebėti ir analizuoti specialiųjų poreikių mokinių, žemos motyvacijos mokinių, mokinių turinčių 

lankomumo, elgesio bei mokymosi sunkumų individualią pažangą. 

2. Siekti, kad visa mokyklos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į prevencines veiklas ir gilintų žinias 

mokymuose, seminaruose. 

3. Kuriant saugią mokymuisi aplinką, organizuojant VGK veiklas, siekti mokinių, mokytojų bei 

tėvų poreikių tenkinimo. 

4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

5. Vykdyti krizių valdymą pagal poreikį progimnazijoje. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. VGK posėdžiai 1 kartą per mėn., dažniau 

pagal poreikį. 

Visus 

metus 

I. Bagdonienė, R. Borta 

2. Paruošti ir supažindinti mokytojus, mokinius 

ir jų tėvus su patvirtintu 2019 m. rugsėjo mėn. 

mokyklos lankomumo tvarkos aprašu. 

Rugsėjo 

mėn. 

I. Bagdonienė, R. Borta 

3. Supažindinti (priminti) 5 – 8 klasių mokinius 

su mokyklos „Mokinio elgesio taisyklėmis“ 

Rugsėjo 

mėn. 

R. Borta, klasių vadovai 

4. Paruošti ir supažindinti mokytojus, mokinius 

ir jų tėvus su patvirtintu 2019 m. rugsėjo mėn. 

Rugsėjo 

mėn. 

I. Bagdonienė, R. Borta 



mokyklos lankomumo tvarkos aprašu. 

5. Dalyvavimas pradinių klasių metodinio 

būrelio susirinkime: „Logopedo ir psichologo 

darbo veiklos pristatymas“ 

Rugsėjo 

mėn. 

V. Balsienė, Dž. Pikelytė, J. 

Kniūkštienė 

6. Pirmokų ir naujai atėjusių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių stebėjimas ir 

mokymosi problemų, iškilusių adaptacijos 

laikotarpiu aptarimas 

Rugsėjo 

pabaigoje 

I. Bagdonienė, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, A. 

Bružienė 

7. Pokalbis prie apskritojo stalo su pradinių 

klasių mokytojais, dirbančiais su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. 

Spalio 

mėn. 

I. Bagdonienė, V. Balsienė A. 

Bružienė 

8. Seminaras progimnazijos pedagogams tema 

„Dėmesio ir aktyvumo sutrikimų, turinčių 

vaikų ugdymas“. Liana Brazdeikienė 

Klaipėdos universiteto docentė 

Spalio 

mėn. 

I. Bagdonienė, A. Bružienė 

9. Mokytojų apklausa: „Darbo su specialiųjų 

poreikių mokiniais problemos, aktualijos, 

pagalbos būdai“ 

Spalio 

mėn. 

Dž. Pikelytė, J. Kniūkštienė, O. 

Anglickienė 

10. Sudaryti stebimų mokinių sąrašą, juos stebėti, 

konsultuoti. Fiksuoti pokyčius. 

Spalis, 

gegužė 

R. Borta 

11. Pradinių klasių mokytojų metodinis 

pasitarimas. Tema „Mokinio specialiųjų 

poreikių atpažinimas ir pirminis mokinio 

problemų aptarimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje“. 

Lapkričio 

mėn. 

I. Bagdonienė, V. Balsienė A. 

Bružienė 

12. Dalyvavimas pradinių klasių metodinio 

būrelio susirinkime : „Mokinio  logopedinio 

− psichologinio vertinimo PPT išvadų 

aptarimas“ 

Lapkričio 

mėn 

V. Balsienė, Dž. Pikelytė, J. 

Kniūkštienė 

13. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

tėvų apklausa „Švietimo pagalbos teikimo 

Specialių poreikių mokiniams „Vyturio  

progimnazijoje efektyvumas“ 

Gruodžio 

mėn. 

O. Aglickienė, Dž. Pikelytė, J. 

Kniūkštienė 

14. Mokinių stebėjimas mokykloje: elgesio, 

mokymosi ir lankomumo analizė. Pagalbos 

teikimo galimybės. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniai. Švietimo pagalbos 

teikimas 

Lapkričio 

mėn. 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

15. Olweus patyčių programos apklausa Lapkričio 

mėn 

O. Aglickienė, I. Bagdonienė 

16. Teikti konsultacijas mokytojams ir mokinių 

tėvams (globėjams) 

Visus 

metus 

Mokinio pagalbos specialistai 

17. Bendradarbiavimas su mokinių, turinčių 

mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų 

tėvais, aptariant mokinių asmeninę pažangą. 

Per atvirų 

durų 

dieną, 

Pagal 

poreikį 

I. Bagdonienė, R. Borta 

18. Dalyvauti akcijose, projektuose, konkursuose. Visus R. Vaičiutė, R. Borta, J. 



Vykdyti prevencines  socialines ir 

psichologines programas 

metus Kniūkštienė, klasių vadovai. 

19. Bendradarbiauti su vaiko saugumą 

užtikrinančiomis institucijomis (VTAS, VKC, 

ŠVGC, Vidaus policijos komisariatu) 

Visus 

metus 

R. Borta 

20. Atlikti mokinių lankomumo tyrimą 

,,Mokyklos nelankymo priežastys“ 

Gruodžio 

mėn. 

R. Borta, O. Anglickienė 

21. VGK veiklos ataskaita už 2019 m.  

Veiklos gairių 2020 m. numatymas. 

Gruodžio 

mėn. 

I. Bagdonienė, R. Borta 

22. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę / žiniasklaidą, 

mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, policiją, vaiko 

teisių apsaugos tarnybą, pedagoginę – 

psichologinę tarnybą 

Esant 

krizinei 

situacijai 

O. Anglickienė, kiti VGK nariai 

pagal funkcijas 

 

 

     _______________________________ 


