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Situacijos analizė 

 

 2022 m. mokykloje mokosi 251 mokinys. Dirba 37 pedagogai (iš jų 14 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 2 bendrabučio 

auklėtojos). Mokykloje dirba 22 dalykų mokytojai, iš jų antraeilėse pareigose 8 mokytojai. Pagalbą mokiniams teikia trylika specialistų: 2 

spec. pedagogai, 3 logopedai, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas ir 8 mokytojų padėjėjai. Mokyklos specialistai bendrauja su tėvais, mokytojais, 

išorinėmis institucijomis, spręsdami mokiniams kylančias problemas, ieškodami efektyvių pagalbos būdų. 

 Daugumos šią mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra gana sunki. Mokykloje didelę daugumą mokinių sudaro 

socialiai pažeidžiamų šeimų mokiniai. Specialiuosius ugdymosi poreikius turi 95 mokiniai, iš kurių 33 mokinių turi didelius specialiuosius ugdymosi 

poreikius, kalbėjimo ir  kalbos  sutrikimų turi 109 mokiniai. 

 Pastebima, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio, bendravimo, mokymosi sunkumų. Dažnai tokiems vaikams trūksta socialinių 

ir bendravimo įgūdžių. Mokykloje jie sunkiau įsitraukia į bendrą veiklą, praleidžia pamokas, todėl ypač aktualūs tampa tolerancijos, gebėjimo priimti 

kitokius mokinius, klausimai. Mokykloje daug dėmesio skiriama specialiųjų poreikių mokinių identifikavimui, švietimo pagalbos teikimui. Mokykloje 

aktualus (kaip ir visai Lietuvai) yra prevencinis darbas, kurio paskirtis padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančius kelią smurto, prievartos 

apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai  ir fiziškai saugi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vaiko gerovės komisijos tikslai ir uždaviniai 2022 m. 

Tikslas: 

 Organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą ugdytiniams, įtraukios, motyvuojančios, sociaedukacinės  bei saugios 

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminį bei pakartotinį įvertinimus ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą: 

- Nustatyti prevencinės veiklos prioritetus bei kryptis ir inicijuoti prevencinę veiklą  mokykloje. 

- Siekti, kad mokyklos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje. 

- Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

- Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams (globėjams).  

- Analizuoti klasės vadovų prevencinę veiklą. 

- Koordinuoti švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros specialistų prevencinę veiklą. 

- Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos bei suinteresuotomis institucijomis prevencinės veiklos klausimais. 

- Bendradarbiauti su kitų institucijų specialistais prevencijos klausimais. 

 

 2. Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką: 

- Rinkti informaciją apie vaikus iš socialinių ir ekonominių sunkumų patiriančių šeimų. 

- Nagrinėti mokinių nenoro, baimių lankyti mokyklą ir mokyklos nelankymo priežastis. 

- Konsultuoti ir šviesti mokytojus vaikų psichologinių sunkumų atpažinimo klausimais. 

- Analizuoti mokinio elgesio taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus. 

- Teikti rekomendacijas mokytojams dėl darbo su nepageidaujamo elgesio mokiniais organizavimo, vaikų tarpusavio ir santykių su vaikais gerinimo. 

- Analizuoti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas. 

- Įvykus krizei mokykloje, įvertinti aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo priemones. 

- Parengti ir teikti informaciją apie krizę, organizuoti pagalbos teikimą bendruomenės nariams. 

 

3. Organizuoti ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: 

- Rinkti ir kaupti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų. 

- Atlikti mokinių specialiųjų poreikių pirminį vertinimą. 

- Teikti rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo. 

- Šviesti pedagogus ir tėvus vaikų specialiųjų poreikių ugdymo klausimais. 

- Didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo (-si) veiksmingumą, siekiant, kad specialiųjų poreikių mokiniai mokykloje jaustųsi visaverčiais 

mokyklos bendruomenės nariais. 



 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 
 

 

Pirmininkas - Birutė Tilvikienė, direktorė. 

Nariai: 

Socialinis pedagogas Karolina Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius; 

Logopedė Greta Kontautaitė; 

Psichologė Daiva Talutytė; 

Marina Šidlovskaja, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;  

Į Vaiko gerovės komisijos posėdžius pagal poreikį ir situacijas kviečiami klasių vadovai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



GEROVĖS KOMISIJOS STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

PREVENCINĖS DARBO GRUPĖ 

(PG) 

 

 

SPECIALIOJO UGDYMO KOMISIJA 

(SUK) 

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA 

(KK) 

 

 

 

 

PREVENCINĖS DARBO GRUPĖS 

SUDĖTIS IR FUNKCIJOS 

(PG) 

Komisijos sudėtis Vaidmenys Funkcijos 

Pirmininkė Birutė Tilvikienė, 

direktorė; 

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius; 

Logopedė Greta Kontautaitė; 

Psichologė Daiva Talutytė. 

Pirmininkas, 

nariai. 

 

1. Rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, 

įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus. 

2.Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės 

pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse. 

3.Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal 

įstatymą. 



1-10 kl. vadovai ( pagal poreikį): 

1 kl. vadovas; 

2 kl. vadovas; 

3 kl. vadovas; 

4 kl. vadovas; 

5 kl. vadovas; 

6 kl. vadovas; 

7 kl. vadovas; 

8 kl. vadovas; 

9 kl. vadovas; 

10 kl. vadovas. 

 

Nariai 4. Kasmet rengia prevencinio darbo ataskaitas ir mokyklos vadovui teikia siūlymus 

dėl šio darbo tobulinimo. 

5.Teikia siūlymus savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo 

grupei dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

SPECIALIOJO UGDYMO KOMISIJOS 

SUDĖTIS IR FUNKCIJOS 

(SUK) 
 

Komisijos sudėtis Vaidmenys Funkcijos 

 

Pirmininkė Birutė Tilvikienė, 

direktorė; 

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta 

Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius; 

Logopedė Greta Kontautaitė; 

Psichologė Daiva Talutytė; 

1-10 kl. vadovai ( pagal poreikį). 

Pirmininkas, 

Nariai. 

 

1. Atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo. 

2. Kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, 

metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui. 

3. Konsultuoja pedagogą, kurio klasėje (grupėje) yra vaikas, turintis specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

4. Konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą, jų vaiko 

ugdymo klausimais. 

5. Nesant akivaizdaus vaiko raidos sutrikimo, skiria 3 mėnesių stebėjimo laikotarpį, 

įvertina vaiko pasiektus mokymosi rezultatus ir priima sprendimus dėl tolesnio 

vaiko ugdymo būdų ir metodų. 

6. Konsultuoja vaikus, tėvus (ar vaiko globėjus), pedagogus dėl vaikų specifinių 

psichologinių problemų: elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos ugdymo įstaigoje, 

paauglystės krizių, padidėjusios rizikos įsitraukti į nusikalstamų grupuočių veiklą, 

alkoholio ir (ar) narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais (jei 

komisijoje dirba psichologas). 



  7. Rekomenduoja pritaikyti bendrąsias mokomųjų dalykų programas (jei komisijoje 

dirba specialusis pedagogas ir (ar) logopedas). 

8. Aprobuoja pedagogų parengtas pritaikytas ir individualizuotas mokymo 

programas. 

9. Siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau- 

PPT)  ar Vaiko Raidos centrą, kurių aptarnavimo teritorijoje yra švietimo įstaiga. 

10. Tvarko specialiųjų poreikių vaikų apskaitą švietimo įstaigoje, nustato 

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus, optimalų pratybų skaičių 

vaikui, jų trukmę. 

11. Sudaro sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų sąrašą, teikia jį derinti PPT, 

kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo įstaiga, ir švietimo įstaigos vadovui 

tvirtinti (bendrojo lavinimo mokyklos). 

12. Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą. 

13. Tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus, perduoda žinias apie vaiko specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimą ir taikytą specialųjį ugdymą švietimo įstaigos, į kurią 

atvyksta vaikas, specialiojo ugdymo komisijai ir tą įstaigą aptarnaujančiai Tarnybai 

(jei švietimo įstaigą, kurioje bus ugdomas vaikas, aptarnauja kita Tarnyba). 

14. Teikia siūlymų švietimo įstaigos vadovui, pedagogų tarybai, švietimo įstaigos 

tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimo tobulinimo ir jų 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo. 

15. Bendradarbiauja su savivaldybės, apskrities tarnybų, Švietimo ir mokslo 

ministerijos, PPT ar jo skyriaus specialistais. 
 



 

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS 

SUDĖTIS IR FUNKCIJOS 

(KK) 

 

 

Vardas pavardė Vaidmenys 

 

Funkcijos 

Pirmininkė Birutė Tilvikienė, 

direktorė; 

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius; 

Logopedė Greta Kontautaitė; 

Psichologė Daiva Talutytė; 

1-10 kl. vadovai ( pagal poreikį). 

Pirmininkas, 

nariai. 

1. Ne rečiau nei 2 k. per metus organizuoja komandos posėdžius. 

2.  Koordinuoja krizių įveikimo plano rengimą, peržiūrėjimą. 

3. Skelbia krizinės situacijos pradžią. 

4. Sprendžia apie būtinus krizės įveikimo veiksmus. 

5. Rūpinasi krizių valdymo veiksmų įvertinimu.  

Pirmininkė Birutė Tilvikienė, 

direktorė; 

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius; 

Logopedė Greta Kontautaitė; 

Psichologė Daiva Talutytė; 

1-10 kl. vadovai (pagal poreikį ). 

 

Atsakingi už krizių 

intervenciją 

1. Renka ir sistemina informaciją apie vietos psichologinės ir emocinės paramos 

galimybes. 

2. Rūpinasi metodine medžiaga ir komandos mokymais. 

3. Krizės metu vertina, kuriems bendruomenės nariams labiausiai reikalinga 

pagalba. 

4. Organizuoja ir kartu su pagalbos teikėjais įgyvendina krizių intervencijos 

veiksmus. 

5. Rūpinasi tęstine pagalba labiausiai paveiktiems bendruomenės nariams. 

6. Padeda traumą išgyvenusiems sugrįžti į mokyklą. 

7. Seka krizinių įvykių metinių datas. 

8. Po krizės vertina intervencijos veiksmų efektyvumą. 



Pirmininkė Birutė Tilvikienė, 

direktorė. 

Atsakingas už 

saugumą 

1. Kontaktuoja su teisėsaugos bei kitomis su mokyklos saugumu susijusiomis 

institucijomis. 

2. Krizės metu atlieka veiksmus, užtikrinančius bendruomenės saugumą. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė  

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius 

Logopedė Greta Kontautaitė 

Psichologė Daiva Talutytė  

Marina Šidlovskaja, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams;  

1-10 kl. vadovai (pagal poreikį). 

 

Atsakinga už 

medicininę pagalbą 

1. Rūpinasi, kad krizės atveju būtų priemonių, reikalingų teikti med. pagalbą. 

2. Numato vietą, kur galėtų būti teikiama med. pagalba. 

3. Krizės metu ir po krizės kontaktuoja su med. įstaigomis. 

4. Informuoja mokyklos personalą apie bendruomenės narių patirtus pažeidimus bei 

sveikatos būklę. 

5. Po krizės vertina med. pagalbos organizavimo efektyvumą. 

Socialinis pedagogas Karolina 

Kajėnaitė; 

Specialioji pedagogė Rasa 

Baltrušaitienė; 

Specialioji pedagogė Jolanta Gricienė; 

Logopedė Šarūnė Gapševičienė; 

Logopedas Rolandas Leskevičius 

Logopedė Greta Kontautaitė 

Psichologė Daiva Talutytė  

1-10 kl. vadovai (pagal poreikį). 

 

Pagalbos teikėjai 1. Teikia emocinę ir psichologinę paramą mokiniams ir mokyklos darbuotojams 

krizės metu. 

2. Padeda mokytojams pasiruošti pokalbiams su mokiniais. 

 

 

 

  



 

VILNIAUS ,,VILNIOS “ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

MOKYKLOS VGK PLANAS 2022 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Pastabos 

1 2 3 4 5 

  PREVENCINĖ DARBO GRUPĖ 

1.  Prevencinės darbo grupės  veiklos plano 2022 m. 

sudarymas ir aptarimas.  

VKG pirmininkė 

B. Tilvikienė,  

VGK nariai 

2022 m.  

sausis 

Parengtas veiklos planas. 

2.  Informacinės stendinės medžiagos įvairia psichologine 

tematika rengimas ir eksponavimas: Geros nuotaikos 

vadovas. 

Psichologas 2022 m.  

sausis 

 

3.  Lankstinuko  ir stendo  ,,Stresas mano gyvenime. Kaip jį 

įveikti?“ parengimas.   

 

Psichologas  2022 m. 

sausis 

 

4.  Mokyklos mokinių pamokų lankomumo ir elgesio 

aptarimas. 

VGK nariai, 1-10 klasių 

vadovai 

Kartą per mėnesį  

( iki mėnesio 

einamos 15 d. 

pagal poreikį) 

Mokytojų kambarys. 

5.  Klasės valandėlės „Geros manieros ir pageidaujamas 

elgesys mokykloje“. 

1-10 klasių vadovai. 

VGK nariai 

Kartą per pusmetį Klasių valandėlių metu. 

6.  Pokalbiai – paskaitos 1-10 klasėse „Asmens higiena“, 

„Rankų švara“, „Kirmėlinės ligos“, „Sveika mityba“, 

„Lytinis brendimas“, „Burnos higiena“, „Tuberkuliozė“, 

„Žalingi įpročiai“, „Mokinių saugumas“ ir kt.  

1-10 klasių vadovai 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

Visiems mokslo 

metams 

Klasių valandėlių metu. 



7.  Susitikimas su bendruomenės pareigūne ,,Saugus elgesys 

gatvėje“, „Pirotechnikos naudojimas“, „Administracinės 

teisės pažeidimai ir atsakomybė“. 

socialinis pedagogas, 

bendruomenės 

pareigūnas,  

5-10 klasių vadovai. 

2022 m. 

rugsėjis 

gruodis 

Aktų salėje arba 215 kab.  

8.  Prevencinė paskaita. Narkotinių medžiagų paplitimas ir 

vartojimas mokykloje. 

Socialinis pedagogas 2022 m. 

sausis 

Aktų salėje arba 215 kab. 

9.  Tėvų  švietimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, 

pozityvios tėvystės temomis. 

 Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

bendruomenės 

pareigūnas. 

2022 m. 

kovas 

Nuotoliniu būdu “Mano 

dienynas” platformoje. 

10.  Dalyvavimas Vaikų linijos inicijuoto „Veiksmo mėnuo 

BE PATYČIŲ“ veiklose  bendradarbiavimas su 

kolegomis. 

Psichologas, 

Soc. pedagogas, 

Spec. pedagogai. 

2022 m.  

kovas 

 

11.  Stendinis pranešimas „Švietimo pagalbos modelio 

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje teikimas. 

VGK nariai. 2022 m.  

kovas 

 

12.  Informacinės stendinės medžiagos įvairia psichologine 

tematika rengimas ir eksponavimas: Kaip planuoti laiką? 

Psichologas. 2022 m.  

balandis 

 

 

13.  Akcijos „Diena be triukšmo“ organizavimas. Psichologas. 2022 m.  

balandis 

 

14.  Lankstinuko  ,,Konfliktų sprendimo būdai“ parengimas. Psichologas. 2022 m.  

balandis 

 

15.  Konsiliumų organizavimas, sprendžiant mokinių elgesio, 

mokymosi, saugumo klausimus. 

VGK nariai, kviestiniai 

mokiniai ir jų  tėvai. 

2022 m. 

Pagal poreikį  

Susirinkimai organizuojami 

pagal poreikį.  

16.  Tyrimas: Patyčių masto paplitimas ugdymo įstaigoje. 

Patyčių dėžutės administravimas. 

Socialinis pedagogas, 

Psichologas. 

2022 m. Duomenų pateikimas klasės 

vadovams, administracijai, 

savivaldybei.  

17.  Paskaita 1-10 klasių mokinių tėvams: „Smurtas artimoje 

aplinkoje. Nepriežiūra ir teisinė atsakomybė“. Naujausi 

įsigalioję teisės dokumentai susiję su vaiko teisėmis. 

Socialinis pedagogas, 

1-10 klasių vadovai. 

2022 m. 

gegužė 

rugsėjis 

Nuotoliniu būdu. 



18.  Informacinis renginys 1-10 klasių mokiniams „Pagalbos  

vaikui specialistų veiklos pristatymas“. 

Pagalbos vaikui 

specialistai, 1-10 klasių 

vadovai. 

2022 m. 

rugsėjis 

Prevencinis plakatas. Tėvų 

susirinkimas. Informacijos 

sklaida per “Mano dienynas” 

19.  Saugaus eismo pamokėlė pirmokams. Bendruomenės 

pareigūnas. 

Socialinis pedagogas, 

1-4 klasių vadovai, 

bendruomenės 

pareigūnas. 

2022 m. Aktų salėje arba 215 kab. 

20.  Lankstinuko  ir stendo  „Tikras draugas“ parengimas.  Psichologas. 2022 m. 

rugsėjis 

 

21.  Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas. Psichologas. 2022 m. 

spalis 

 

22.  Tolerancijos dienos renginių organizavimas. Psichologas, 

soc. pedagogas. 

2022 m. 

lapkritis 

 

23.  Informacinės stendinės medžiagos įvairia psichologine 

tematika rengimas ir eksponavimas: Asmenybės ribos. 

Kaip drąsiai pasakyti ne? 

Psichologas. 2022 m.  

lapkritis 

 

24.  Gegužė – mėnuo be smurto. Soc. pedagogas. 2022 m.  

gegužė 

 

25.  Skrajutė , skirta supažindinti bendruomenę, tėvus 

su mokykloje dirbančiais specialistais. 

VGK nariai. 2022 m.  

gegužė 

 

26.  Informacijos ,,Priklausomybių psichologija. Ar aš 

priklausomas nuo kažko?‘‘ 

Rengimas. 

Psichologas. 2022 m.  

gegužė 

 

27.  Atmintinių  apie švietimo pagalbą mokykloje  parengimas 

ir išdalinimas mokinių tėvams.  

Socialinis pedagogas, 

Specialieji pedagogai. 

2022 m. 

gegužė 

Prevencinio plakato gamyba. 

Bendradarbiavimas su tėvais 

“Mano dienynas” platformoje. 

28.  Tarptautinė vaikų gynimo diena. Soc. pedagogas, 

Spec. pedagogės, 

2022 m.  

birželis 

 

29.  Veiksmo savaitės „Be patyčių“ ciklas. VKG nariai, 

1-10 klasių vadovai. 

2022 m. 

(planuojama kovo 

mėnesį) 

Veiklos numatomos pagal iš 

anksto sudarytą planą. 



30.  Prevencinės pamokėlės „Patyčių“ tema. Psichologas, 

Socialinis pedagogas 

2022 m.  

31.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos įgyvendinimas specialiųjų pedagoginių, 

logopedinių pratybų metu, bei socialinio pedagogo 

veiklos metu. Informacija pateikiama šiomis temomis: 

šeimos samprata, lytinis brendimas, savitvarda, draugystė 

ir meilė, atsparumas rizikingam elgesiui.  

VGK nariai, 

Sveikatos priežiūros 

specialistė. 

 

2022 m. 

Klasės valandėlės 

metu 

Informacija suteikiama 

įvairiais metodais.  

 

 

32.  Informacinio stendo, skirto Pasaulinei psichikos sveikatos 

dienai paminėti parengimas. 

Psichologas. 2022 m.  

spalis 

 

33.  Rekomendacijų, skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdytojams bei tėvams 

teikimas mokyklos internetinėje svetainėje. 

Specialieji pedagogai. 2022 m.  

spalis 

Informacija suteikiama 

mokytojams platformoje 

„Mano dienynas“. Tėvams 

mokyklos svetainėje.  

34.  VGK 2021. m. veiklos aptarimas, ataskaitos rengimas ir 

veiklos plano 2022m. projekto rengimas. 

VGK nariai. 

 

2022 m.  

gruodis 

 

 

 

 

 SPECIALIOJO UGDYMO KOMISIJA 

1.  Individualaus pagalbos vaikui plano 2022 m.  aptarimas. Direktorė B. Tilvikienė, 

VGK nariai. 

2022 m. 

rugsėjis 

Efektyviai sudaro planą, 

veiklą ir pagalbą SUP 

turintiems mokiniams. 

2.  Pritaikytų ir individualizuotų programų, skirtų spec. 

poreikių turintiems mokiniams, derinimas ir tvirtinimas. 

VGK nariai. 2022 m. Specialiųjų poreikių turintys 

mokiniai geriau įsisavins 

ugdomąją medžiagą. 

3.  Individualios psichologinės, socialinės, pedagoginės 

konsultacijos  mokiniams, tėvams, mokytojams. 

Pagalbos mokiniams 

specialistai. 

2022 m. Suteikiama pedagoginė, 

socialinė, psichologinė 

pagalba. 



Arba pagal iš 

anksto sudarytą ir 

patvirtintą planą 

Sudaromi IPP didelius 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius turintiems 

mokiniams.  

4.  Darbo su mokiniais, turinčiais spec. ugdymo poreikių, 

metodų ir būdų aptarimas, konsultacijos mokytojams ir 

tėvams. 

VGK nariai. Pagal poreikį Aptarti ir peržiūrėti SUP 

turinčių mokinių pagalbos 

planas, būdus bei metodus.  

5.  Informacijos apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų 

rinkimas, atlikti pirminį ir pakartotinį gebėjimų ir spec. 

poreikių įvertinimą. 

VGK nariai. Pagal poreikį Surinkta reikiama informacija, 

sudaromas tolimesnių 

veiksmų planas.  

6.  Kokybiško  ir efektyvaus mokinių, turinčių spec. 

ugdymosi poreikių, mokymo užtikrinimas. 

VGK nariai. Nuolat Pagerės spec. poreikių turinčių 

mokinių mokymasis 

7.  VGK posėdžių organizavimas. VGK nariai. Pagal poreikį Pagerės spec. poreikių turinčių 

mokinių mokymasis 

8.  Stendinė informacija-pranešimas. VGK nariai. 2022 m. 

(3 kartus į metus) 

Stendo apie kalbos ugdymą 

parengimas.  

socialinės tematikos. 

9.  Rekomendacijų teikimas apie SUP turinčių mokinių 

lavinimą: 

Smulkioji motorika, rekomendacijos skirtos mokytojams 

ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius.  

VGK nariai. 2022 m. Suteikti rekomendacijas 

mokiniams, mokytojams, 

mokinių tėvams.  

KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖ 

1.  Krizių valdymo komandos pasiskirstymas funkcijomis ir 

darbais. 

VGK nariai. 2022 m.  

2.  Krizių valdymo komandos veiklos plano parengimas 

(įvykus krizei). 

VGK nariai. 2022 m.  

3.  Krizinių situacijų aptarimas, veiksmų plano peržiūra ir 

koregavimas. 

VGK nariai. 2022 m.  



4.  Mokyklos bendruomenės informavimas apie pavojaus 

signalus mokykloje. 

VGK nariai, 

1-10 klasių vadovai. 

2022 m. Mokytojų pasitarimų metu. 

5.  Informacijos pateikimas apie krizių valdymo metodus, 

pagalbos prieinamumą.  

 

VGK nariai. 2022 m. Mokytojų pasitarimų metu. 

6.  Rinkti ir kaupti metodinę medžiagą apie krizes ir jų 

įveikimo būdus. 

VKG nariai. Nuolat  

 

Planas gali būti koreguojamas pagal poreikį arba esant pandeminei situacijai.  


