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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJA  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tikslas: 

1. Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

2. Stebėti vaiko asmenybės ūgtį, skatinant individualią pažangą pagal jo gebėjimus.  

 

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. Siekti mokyklos bendruomenės lyderystės darnumo didėjimo, užtikrinant pasidalintosios 

lyderystės sklaidą. 

6. Vykdyti pagal poreikį krizių valdymą progimnazijoje. 

 

 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

 

 1. VGK posėdžių organizavimas 1 

kartą per mėn. ir pagal poreikį. 

Visus metus VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

2. Dalyvavimas VGK posėdžiuose Visus metus VGK nariai, klasių 

vadovai, pedagogai 

 

3. VGK veiklos ataskaitos rengimas, 

VGK veiklos plano rengimas 

Sausio, gruodžio 

mėn. 

VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

4. Mokinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų sąrašo 

sudarymas ir suderinimas su  

Klaipėdos PPT 

Rugsėjo mėn. Logopedai  

5. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių sąrašo 

sudarymas ir suderinimas su 

Klaipėdos PPT 

Rugsėjo mėn. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

6. Sudaryti individualias, grupines 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

šalinimo programas 

Rugsėjo mėn. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

7. Mokinių kalbinių gebėjimų 

vertinimas 

Rugsėjo mėn., 

pagal poreikį 

Logopedai  

8. Konsultuoti mokytojus, tėvus apie 

korekcinį darbą šalinant kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus 

Pagal poreikį Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

9. Supažindinti mokinius ir jų tėvus su 

patvirtintu 2020 m. rugsėjo mėn. 

mokyklos lankomumo tvarkos 

aprašu, smurto ir patyčių 

prevencijos tvarkos aprašu. 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta, klasių 

vadovai 

 

 

 

 

 

10. Specialistų ir progimnazijos 

administracijos susitikimai su 1-mų 

klasių mokiniais 

Rugsėjo mėn. VGK pirmininkas  

11. Supažindinti (priminti) 5–8 klasių 

mokinius su mokyklos „Mokinio 

elgesio taisyklėmis“ 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta, klasių 

vadovai 

 

12. Teikti konsultacijas mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams) 

Visus metus  Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

13. Prevencinių programų temų 

numatymas integruojant į dalykus ir 

klasės vadovų veiklą 

Rugsėjo mėn. Dalykų mokytojai 

ir klasių vadovai 

Teminių planų 

teikimas 

kuruojančiam 

vadovui iki 

rugsėjo 15 d.  

14. Pagalbos modelio taikymas elgesio 

ir emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams. Atvejo analizės 

vykdymas 

Visus metus VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

15. Tėvų, mokinių ir mokytojų 

informacinė ‒ šviečiamoji sklaida 

Visus metus VGK pirmininkas, 

pagalbos mokiniui 

 



elektroniniame dienyne 

 

 

specialistai 

16. Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo 

klausimais 

Visus metus, 
pagal poreikį ir 

pagal pagalbos 

specialistų 

tvarkaraščius 

VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

17. Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas 

ir poveikio priemonių taikymas 

Pagal poreikį VGK pirmininkas, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui O. 

Anglickienė 

 

18. Mokinių uniformos kontrolė: 

situacijos analizė, poveikio 

priemonių taikymas 

Visus metus VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

19. Pagalba klasių vadovams 

organizuojant klasės valandėles. 

Visus metus, 
pagal poreikį ir 

pagal pagalbos 

specialistų 

tvarkaraščius 

VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

20. Mokytojų budėjimas pertraukų 

metu progimnazijoje (valgykloje, 

aukštuose) 

Pagal direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintą grafiką 

Budintis vadovas  

21. Bendradarbiavimas su mokinių, 

turinčių mokymosi, lankomumo ir 

elgesio problemų tėvais, aptariant 

mokinių asmeninę pažangą 

 

Per atvirų durų 

dieną, tėvų 

susirinkimuose 

VGK pirmininkė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta, 

psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė  

 

 

 

 

 

 

22. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose VGK nariai, pagal 

poreikį 

VGK pirmininkė 

Inga Bagdonienė 

 

23. Bendradarbiavimas su VTAĮS, 

ŠVGC, Klaipėdos aps. vyriausiuoju 

policijos komisariatu, Klaipėdos m. 

Švietimo skyriumi, Klaipėdos m. 

savivaldybės Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore, 

progimnazijos socialiniais 

partneriais, NVO, PPT tarnyba 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos miesto švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriumi. 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

25. Teikti socialinę pagalbą 

mokiniams, turintiems elgesio, 

mokymosi, lankomumo problemų, 

jų tėvams ir juos mokantiems 

mokytojams 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

26. Individualus darbas su rizikos 

grupės mokiniais ir jų šeimomis 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta, 

psichologo 

 

 

 



asistentas I. 

Bundulienė 

 

 

27. Grupinis mokinių psichologinis 

įvertinimas pagal klasės vadovų 

prašymus, atsižvelgiant į problemą 

Visus mokslo 

metus 

Psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė 

 

28. Mokinių, tėvų teisių atstovavimas ir 

dalyvavimas  įvairiose institucijose 

Pagal poreikį Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

29. Mažas pajamas turinčių šeimų, 1-

mų klasių mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimas ir 

kontrolė. SPIS sistemos 

administravimas 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

30. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.  

Pagal poreikį VGK pirmininkė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui O. 

Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

31. Lankomumo ir pažangumo 

apskaita, kontrolė, tyrimai 

Kas semestrą VGK pirmininkė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

O. Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

Ataskaitų 

teikimas 

kuruojančiam 

vadovui, 

socialiniam 

pedagogui 

32. Socialiniai įgūdžiai ir 

konsultavimas SUP mokiniams ir jų 

tėvams 

Visus metus Socialinė pedagogė 

R. Borta 

PPT pažymos, 

rekomendacijo

s 

 

33. Derinti specialiąsias pratybas 

mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių su bendru 

ugdymo procesu pagal mokyklos 

ugdymo programą ir parengtą 

tvarkaraštį. 

Visus metus Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

 

 

 

 

 

34. Konsultuoti pedagogus, specialistus 

rengiant 

individualizuotas, pritaikytas 

ugdymo 

programas, mokomąją medžiagą ir 

mokymo priemones SUP turintiems 

mokiniams. 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

35. Pradinio pedagoginio mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas: nustatyti jų 

žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų 

lygį ir atitikimą ugdymo 

programoms, įvertinti pažangą ir 

siųsti į PPT pakartotiniam 

vertinimui. 

 

Visus mokslo 

metus, pagal 

poreikį 

Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

VGK 

komisijos 

posėdžiai 

 

 

 

 

 



     

36. Atlikti pirminį/pakartotinį mokinių 

kalbos ir kalbėjimo įgūdžių 

vertinimą, parengti ir pateikti 

suderinti PPT švietimo pagalbos 

gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, sąrašą, parengti ir 

pateikti suderinti PPT švietimo 

pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašą. 

Iki rugsėjo 21 d. Logopedės Dž. 

Pikelytė, N. 

Mandeikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Vykdyti individualų, pogrupinį, 

grupinį darbą su kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus turinčiais 

mokiniais. 

Visus metus Logopedės Dž. 

Pikelytė, N. 

Mandeikienė 

 

 

 

 

38. Nuolatinis SUP mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, tėvais. 

Visus metus Logopedės Dž. 

Pikelytė, N. 

Mandeikienė 

 

 

 

39. Konsultuoti pradinių klasių 

mokytojus, kaip pritaikyti 

specialiųjų poreikių mokiniams 

mokomąją medžiagą ir mokymo 

priemones, rengti ugdymo 

programas, mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Logopedės Dž. 

Pikelytė, N. 

Mandeikienė, 

Specialioji 

pedagogė I. 

Ruzginienė 

 

 

 

 

 

 

 

40. Teikti pedagogams informaciją apie 

mokinių, turinčių specialiųjų poreikių 

mokymosi pasiekimus logopedinių 

pratybų metu. 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Logopedė Dž. 

Pikelytė. N. 

Mandeikienė, 

Specialioji 

pedagogė I. 

Ruzginienė 

 

41. Socialinės veiklos organizavimas ir 

koordinavimas socialinę riziką 

patiriantiems mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

42. Programos „Gyvai“ 7a klasės 

mokiniams įgyvendinimas. 12 

pamokų 

Visus metus Socialinė pedagogė 

R. Borta  

Ataskaitos 

parengimas 

kuruojančiam 

vadovui 

43. Dalyvavimas patyčių prevencinės 

programos „Olweus“ veikloje. 

Visus metus VGK nariai 

 

 

44. Individualus ir grupinis darbas su 

mokiniais, tėvais, mokytojais 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

45. Klasių vadovų konsultavimas dėl 

mokinių psichologinės savijautos, 

psichologinių pagalbos būdų bei 

priemonių numatymo 

  

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

 

46. Konfliktų, psichologinių problemų, 

mokymosi problemų sprendimas, 

psichologinių užsiėmimų 

aktualiomis klasei/grupei temomis 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 



vedimas 

47. Pykčio valdymo pamokėlės 1-4 

klasių mokiniams 

Rugsėjis-gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

48. Emociniai sunkumai: jausmai ir 

emocijos. Klasės valandėlės (5‒8 

kl.) 

Rugsėjis ‒gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

49. Emocinio raštingumo ugdymas 1-4 

klasių mokiniams. 

Spalis-gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

50. Pirmų, penktų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimas 

Spalis-gruodis Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

 

51. Pasaulinė psichikos sveikatos 

dienos minėjimas 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė 

 

52. Lytiškumo ugdymas 5 klasių 

mokiniams. 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

53. Savižudybių prevencija 5-6 klasių 

mokiniams. 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

54. Paauglystės iššūkiai. 5-7 klasių 

mokiniams 

Spalio mėn, 

balandžio mėn. 

Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

55. Grupiniai užsiėmimai tema: 

„Savęs pažinimas ir 

bendravimas“. Klasės valandėlės 7‒

8 klasių mokiniams 

Spalio mėn, 

lapkričio mėn. 

Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

56. Metodinė informacija: pranešimų 

stendui, socialiniams  tinklams 

įvairiais psichologiniais, 

socialiniais klausimais rengimas, 

lankstinukų su informacija 

viešinimas. 

Visus metus Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

57. Organizavimas, koordinavimas, 

dalyvavimas Klaipėdos miesto 

projekte „Bee cool after scool“ 

progimnazijos 5‒8 klasių 

mokiniams. Projekto organizatoriai 

asociacija „Mano miestas 

Klaipėda“ 

Lapkričio mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Tarptautinis projektas „Draugystės 

pynė“. 

Lapkritis-gruodis Specialioji 

pedagogė Ilona 

Ruzginienė 

 

 

 

59. Respublikinio projekto renginys 

„Kuriame šokoladinį stebuklą“. 

Gruodžio mėn. Specialioji 

pedagogė Ilona 

Ruzginienė, 

 



socialinė pedagogė 

Rita Borta 

60. Pykčio valdymo pamokėlės  1‒4 

klasių mokiniams 

Sausio ‒ kovo 

mėn. 

Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

61. Organizavimas, koordinavimas,  

dalyvavimas Klaipėdos miesto 

asociacijos „Mano miestas 

Klaipėda“ projekte „Vaikų 

kinoteatras“.  Dalyvauja socialinės 

riziką patiriantys mokiniai ir jų 

šeimos. 

Sausio ‒ gegužės 

mėn. 

Socialinė pedagogė 

R. Borta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Skaitymo projektas vaikams 

turintiems skaitymo sutrikimų 

„Skaitymas su šunimi“ 

Kovo mėn.  Logopedė Dž. 

Pikelytė, socialinė 

pedagogė R. Borta 

 

63. Strateginių partnerysčių programos 

Erasmus+ projekto „Green World-

happy people“ įgyvendinimo 

koordinavimas. 

Visus metus Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Veiksmo savaitė be patyčių 2021 

(pagal atskirai parengtą savaitės 

programą) 

Kovo mėn. Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

65. Ugdymas karjerai Kovo, spalio mėn. Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

66. Specialiųjų poreikių mokinių tėvų 

apklausa „Ugdymo proceso dalyvių 

pasitenkinimas psichologine, 

specialiąja pedagogine ir specialiąja 

pagalba“ 

Balandžio mėn. Logopedė Dž. 

Pikelytė 

 

67. Pasaulinė nerūkymo diena: 

įvairios akcijos nerūkymo dienai 

paminėti Klaipėdos mieste (pagal 

atskirą planą) 

Gegužės  

30‒31 d. 

 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

68. Švietimo pagalbos specialistų 

dalyvavimas miesto metodinių 

būrelių susirinkimuose, 

projektuose, renginiuose, 

mokymuose ir seminaruose 

Kartą per mėnesį 

ir dažniau. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

69. Vaiko gerovės komisijos narių ir 

sekretorės atsiskaitymas už 

nuveiktus darbus pagal specialistų 

numatytus veiklos planus ir narių 

bei sekretorės planuotas veiklas. 

Birželio, gruodžio 

mėn. 

VGK nariai, 

sekretorė 

 

70. Respublikinė mokinių teorinė-

praktinė konferencija „Vaiko 

sveika gyvensena šiandien ‒ 

Spalio mėn. VGK komisijos 

pirmininkė, 

direktoriaus 

 



galimybės ir perspektyvos“ 

 

pavaduotoja 

ugdymui  

O. Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

71. Veiksmų seka pagal krizių valdymo 

tvarkos aprašą 

Pagal poreikį Krizių valdymo 

grupės nariai 

 

 

 

 

  _________________________________ 

 


