
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos  

2019-2020 m. m. veiklos plano 

 3 priedas 

 

                     

PRIENŲ  „ĄŽUOLO” PROGIMNAZIJOS 

  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) 

 VEIKLOS PLANAS  

 2019-2020 m. m. 
 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 
          Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje 2019-2020 m. m. mokosi 684 mokiniai (rugsėjo 2 dienos 

duomenimis) iš jų 35 turi specialiųjų ugdymosi poreikių: 5 mokiniai bus ugdomi pagal 

individualizuotą bendrąją programą, 30 mokinių pritaikytos bendrosios programos, 12 mokinių turi 

didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, 3 mokiniai mokomi namuose pamokas lankant mokykloje. 

149  mokiniams teikiama logopedo pagalba.  

          2019-2020 m. m. Vaiko gerovės komisijoje dirba 13 narių (2 socialinės pedagogės, psichologė, 

logopedė, 2 specialiosios pedagogės, 1 mokytoja, progimnazijos tarybos pirmininkas, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, kuruojanti 5-8 klases ir tėvų komiteto atstovė). VGK darbui vadovauja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė. 

           VGK 2018-2019 m. m. veiklos tikslas: Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymuisi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.  

           Tikslui  pasiekti 2018-2019 m. m. buvo numatyti 4 uždaviniai. 

           1 uždaviniui - organizuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ir kitos pagalbos mokiniui teikimą 

įgyvendinti viena iš priemonių VGK  posėdžiai ir pasitarimai.  2018-2019 m. m. Įvyko 8  posėdžiai ir 

9 pasitarimai atskiriems atvejams reikalaujantiems skubių veiksmų ir sprendimų. Posėdžiuose ir 

pasitarimuose buvo aptariami ir/ar svarstomi klausimai:  VKG 2018-2019 m. m. veiklos planas; 

specialiųjų poreikių mokiniams 2018-2019 m. m. pritaikytų ir individualizuotų  programų formos ir 

turinio aspektai;  specialistų darbo laikas ir tvarkaraščiai;  švietimo pagalbos mokiniams teikimas; 

atskirų mokinių mokyklos nelankymo priežasčių analizė; mokymosi pagalbos teikimas mokiniams, 

kurie turi mokymosi sunkumų; dėl poveikio priemonių  netinkamai besielgiantiems bei mokymosi ir 

lankomumo problemų turintiems mokiniams taikymo; mokinių, kuriuos mokytojai rekomenduoja 

vertinti ŠPT, gebėjimai ir elgesio sutrikimai;  švietimo pagalbos teikimo mokiniams, kurių gautos ŠPT 

vertinimo išvados ir rekomendacijos,  aptarimas;  fiksuotų patyčių atvejų  aptarimas; soc. pedagogės 

Vaigos Šimukaitės, soc. pedagogės Simonos Vaškelevičienės, logopedžių Sonatos Labanauskienės, 

Aldonos Venterienės, Rūtos Ramanauskaitės, Angelės Vasiliauskienės, psichologės Stefos 

Grigalevičienės, spec. pedagogės Rūtos Ramanauskaitės , Kristinos Gaubienės 2017-2018 m. m. 

veiklų ataskaitos;  VGK veiklų 2017-2018 m. m. ataskaita.    

          Antra priemonė -  progimnazijos  bendruomenės ir kitų institucijų bendradarbiavimas.  Vaiko 

gerovės komisijos specialistai nuolat konsultavo mokytojus individualizuotų ir pritaikytų programų, 

dokumentų Švietimo pagalbos tarnybai rengimo klausimais. Kiekvieno trimestro/pusmečio pabaigoje 

individualiai su dalykų mokytojais  bei klasių auklėtojais buvo aptariama kiekvieno mokinio, turinčio 

specialiųjų poreikių, pasiekimai ir daroma pažanga, numatomos  pagalbos teikimo galimybės 

pasiekimams pagerinti. Pagalbos mokiniui specialistai organizavo dalykinį - praktinį užsiėmimą 

mokytojams dirbantiems su mokiniu turinčiu Asperger‘io sindromą, konsultavo priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas kaip vykdyti struktūruotą mokymą, kai grupėje dominuoja vaikai turintys elgesio ir 

emocijų sutrikimų. Psichologė S. Grigalevičienė skaitė pranešimą progimnazijos mokytojams „Vaikų 

elgesio koregavimas taikant pozityvaus ugdymo metodus“, logopedė Aldona Venterienė - „Mokinių 

netinkamas elgesys ir jo korekcija“. 

          Pastoviai bendravome ir bendradarbiavome su Prienų ŠPT specialistais, aptarėme mokyklos 

lūkesčius ir specialistų rekomendacijas po kiekvieno mokinio tyrimo. Vyko ŠPT ir progimnazijos 

specialistų pasitarimas atskiram ypatingam atvejui išanalizuoti. Buvome įtraukti į Švietimo pagalbos 

tarnybos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomą projektą „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001. Projekto dėka mokytojai turėjo galimybę 



patobulinti kompetencijas psichologės edukologės A. Blandės seminaruose: „Šeimos įtraukimas į 

įstaigos gyvenimą: svarbiausios žinutės pedagogams“, „Tėvų susirinkimai mokykloje; svarbiausios 

organizavimo taisyklės“, „Kaip užmegzti ryšį su vaiku, mokiniu, tėvu“, rūpimus klausimus analizuoti 

3-jose grupinėse konsultacijose. Mokytojai dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių ASS savarankiškumas, 

komunikacija, elgesys“. Refleksinių pokalbių metu mokytojai įvardino akivaizdžią seminarų ir 

konsultacijų naudą organizuojant ugdymo procesą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

 Dėl išskirtinai ypatingų trijų atvejų buvo dažnai bendradarbiaujama su Prienų rajono 

savivaldybės Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. Visais trimis atvejais 

surasti sprendimai vaiko gerovei užtikrinti. Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Grigaliūnienė, 

socialinės pedagogės Vaiga Šimukaitė ir Simona Vaškelevičienė dalyvavo 25 atvejo vadybos 

posėdžiuose. Mokykla įgyvendino visas atvejo vadybos plane numatytas priemones, užtikrinančias 

konkretaus mokinio ugdymo kokybę. 

 Sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė parengė atmintinę kaip ir kokią pagalbą 

mokytojas turi suteikti mokiniui sergančiam cukriniu diabetu, astma, epilepsija. Sveikatos ir pagalbos 

vaikui specialistai nuolat teikė informaciją, rašė straipsnius ir  rekomendacijas mokyklos 

bendruomenei aktualiomis temomis, publikavo progimnazijos internetinėje svetainėje ir el. dienyne 

„Mano dienynas“.  

                 Vykdomos priemonės  2-am (Kurti saugią ir palankią mokiniams progimnazijos aplinką, 

pozityvų mikroklimatą, puoselėti pozityvias vertybes) ir 3-čiam (Organizuoti progimnazijos 

bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo klausimais)  

uždaviniui įgyvendinti persipynė ir papildė viena kitą. 

  Buvo reguliariai renkama informacija apie mokymo(si) aplinkos saugumą, mokyklos 

narių santykius. Organizuotos diskusijos, pokalbiai ir veiklos, formuojančios mokinių vertybes, 

aktyvinančios mokinius dalyvauti prasmingose saviraiškos veiklose, savanoriauti. Periodiškai ir esant 

reikalui mokytojai, klasės auklėtojai, tėvai, mokiniai buvo konsultuojami sveikatos ir ugdymo 

klausimais.  Rugsėjo-spalio mėnesį pagalbos vaikui specialistai (psichologė, soc. pedagogės), 

administracija stebėjo priešmokyklinio ugdymo vaikų, pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių 

adaptaciją, teikė pasiūlymus ir pagalbą mokytojams, klasių auklėtojams, tėvams. Psichologė Stefa 

Grigalevičienė atliko tyrimus „Ketvirtų klasių mokinių patiriamų sunkumų mokykloje ir streso lygio 

įvertinimas“, „Penktokų adaptacijos dalykinėje sistemoje įvertinimas“ parengė išvadas ir tyrimo 

rezultatus pristatė tėvams , mokytojams. IQesOnline platformoje atlikta apklausa apie aktyviąsias 

strategijas pamokose bei mokinių ir tėvų apklausa mokyklos pažangos anketai parengti. Su išvadomis 

ir rekomendacijomis supažindinta mokyklos bendruomenė. Visose 5-8  klasėse pagalbos vaikui 

specialistai organizavo valandėles apie paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumus, toleranciją kitokiam, 

patyčių prevencijos klausimais. Soc. pedagogė Vaiga Šimukaitė parengė metodiką klasių valandėlėms 

tema „Draugystės dienoraštis“.  Pagal šią metodiką pravestos valandėlės visose 5-6 klasėse. 

Valandėlės temomis  „Mano teisės ir pareigos pagal įstatymą“, „Dienos režimas“   vyko visose 1-6 

klasėse, kurias vedė socialinės pedagogės. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo psichologės edukologės Astos 

Blandės vedamose valandėlėse: „Mokymosi motyvacijos skatinimas“, „Mokinių tarpusavio santykių 

gerinimas“, „Konfliktų sprendimo įgūdžių stiprinimas“. Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos 

vertybes ugdė įgyvendindamos programą „Zipio draugai“. 5 pradinio ugdymo mokytojos įgyvendino 

prevencinę  programą „Antras žingsnis“. Klasių auklėtojai, pagalbos vaikui specialistai ir 

administracija dalyvavo prevencinės programos Lions Quest  programos „Paauglystės kryžkelės“ 

mokymuose. 2019-03-27 posėdyje buvo svarstoma informacija apie  fiksuotus pranešimus apie 

patyčias. Soc. pedagogė Vaiga Šimukaitė informavo, kad nėra nei vieno rašytinio pranešimo apie 

patyčias, tačiau fiksuota 10 smurto atvejų įvairiose amžiaus grupėse. 

                     Analizuota mokinių sveikatos būklė pagal pateiktus sveikatos būklės pažymėjimus. 

Parengta statistinė ataskaita, išvados. Mokiniai suskirstyti į atitinkamas fizinio aktyvumo grupes, 

suteiktos konsultacijos klasių auklėtojams ir kūno kultūros mokytojams. Mokykla dalyvauja projekto 

„Sveika mokykla“ programoje „Renkuosi gyventi sveikai“. Visus mokslo metus mokiniams buvo 

formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, pozityvus požiūris į sveikatą, vykdomos plane numatytos 

priemonės. 1-7 klasėse vyko sveikatingumo pamokos, kurias vedė sveikatos specialistė Vaida 

Lazauskienė, soc. padagogės, klasių auklėtojai ir mokytojos. Soc. pedagogė Vaiga Šimukaitė 6 klasių 

mokiniams valandėlių metu pasakojo apie psichoaktyvių medžiagų grėsmes. Pradinio ir 



priešmokyklinio ugdymo mokiniams organizuotos netradicinės pamokos „Skanu ir sveika“, „Pamokos 

lauke“.  

Pagalbos vaikui specialistų, administracijos ir mokytojų savalaikio reagavimo ir suteiktos 

pagalbos mokiniams bei jų tėvams dėka pavyko progimnazijoje išvengti krizių. 

      4 uždavinys. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais bei institucijomis - Prienų 

rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, Prienų rajono savivaldybės 

Socialinių paslaugų centru, Alytaus apskrities vyriausiojo komisariato Prienų rajono policijos 

komisariatu, seniūnijomis. Jų atstovus pagal poreikį kviesti į VGK posėdžius. 

                     Specialiosios pedagogės supažindindavo tėvus (pasirašytinai) su specialiųjų poreikių 

mokiniams parengtomis pritaikytomis/individualizuotomis programomis. Visi pagalbos vaikui 

specialistai bendravo ir bendradarbiavo su mokinių tėvais. Individualiai konsultavo psichologė Stefa 

Grigalevičienė (51 konsultacija), soc pedagogė Simona Vaškelevičienė (56 konsultacijos), soc 

pedagogė Vaiga Šimukaitė (20).  Logopedės ir spec pedagogės kartą per mokslo metus  organizavo 

refleksinius pokalbius su tėvais, grįžtamąjį ryšį teikė el dienyne, telefonu.  Mokinių tėvų  

susitikimuose vaiko pagalbos specialistai skaitė pranešimus: logopedė Aldona Venterienė  „Kas yra 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimas“, psichologė Stefa Grigalevičienė „Pradinukų mokyklinės adaptacijos 

ypatumai“, „Auklėjimo įtaka vaiko savijautai namuose ir mokykloje“, „Pradinio mokyklinio amžiaus 

vaikų psichologinė charakteristika“, „Pagalba vaikams įveikiant stresus“. 

 Visi mokinių tėvai turėjo galimybę dalyvauti psichologės edukologės Astos Blandės 

paskaitose „Vaiko adaptacija mokykloje“, „Tėvų namų darbai kai vaikas mokosi mokykloje“, 

„Paaugliai ir paauglystė“. 

 Sprendžiant mokinių socialinius, ugdymo ir lankomumo klausimus buvo nuolat 

bendradarbiaujama su vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriumi, socialinių paslaugų centru, 

atvejo vadybos specialistėmis, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų policijos komisariatu. Šeimų 

socialiniai darbuotojai buvo kviečiami į VGK posėdžius, pasitarimus ieškant bendrų sutarimų vaiko 

gerovei užtikrinti. 

  

                                              II. TIKSLAS / PASKIRTIS 

 

    Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymuisi aplinka, orientuota į asmenybės 

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

pažangą. 

III. UŽDAVINIAI 

 

1. Organizuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ir kitos pagalbos mokiniui teikimą. 

2. Rūpintis saugios ir sveikos, užkertant kelią smurto ir patyčių apraiškoms, ugdymo(si) aplinkos 

kūrimu, puoselėti pozityvias vertybes įgyvendinant prevencines programas.  

3. Organizuoti progimnazijos bendruomenės švietimą apie spec. poreikių turinčių mokinių ugdymą, 

bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais bei institucijomis - Prienų rajono savivaldybės vaiko 

teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centru, 

Alytaus apskrities vyriausiojo komisariato Prienų rajono policijos komisariatu, seniūnijomis, Švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

IV. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

1 uždavinys. Organizuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ir kitos pagalbos mokiniui teikimą. 

 

Eil. 

 Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas/ 

parneriai 

VGK POSĖDŽIAI 

1. Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-2020 m. m.             

Švietimo pagalbos gavėjų 2019-2020 m. m.  sąrašo 

aptarimas. 

Specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytų programų 

formų ir turinio  aptarimas. 

1. Individualių ugdymosi planų, parengtų specialiųjų 

2019-08-26 

D. Grigaliūnienė 

A. Vdovinienė 

VGK nariai 

 

 

 



poreikių mokiniams,  projektų aptarimas. Mokymo 

namie aptarimas. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bei 

lankančių logopedines pratybas, sąrašų bei jiems 

teikiamos švietimo pagalbos aptarimas. 

Spec. pedagogo, logopedų, psichologo, soc. pedagogo, 

mokytojų padėjėjų darbo grafikų aptarimas. 
 

 

2. Vaiko gerovės komisijos veiklos 2019-2020 m. m. plano 

aptarimas. 

Spec. pedagogo, logopedų, psichologo, soc. pedagogų 

veiklos planų ir tvarkaraščių aptarimas.  

Planuojamų progimnazijoje vykdyti prevencinių 

programų aptarimas. 

Pagalbos mokiniui atnaujinto tvarkos aprašo projekto 

aptarimas. 

2.   

2019-09-25 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

R. Ramanauskaitė 

A. Venterienė 

S. Grigalevičienė 

S. Vaškelevičienė 

V. Šimukaitė 

K. Gaubienė 

A. Vasiliauskienė 

S. Labanauskienė 

VGK nariai 

3. Mokiniai, kuriuos reikėtų specialistams ir mokytojams 

stebėti ir apie jų pasiekimus kalbėti baigiantis I 

trimestrui/pusmečiui. 

Mokinių sveikatos būklės analizė 

Mokinių, kuriuos mokytojai rekomenduoja vertinti ŠPT, 

gebėjimų ir elgesio aptarimas.  

2019-10-29 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

V. Lazauskienė 

VGK nariai 

4. Lankomumo  ir nepatenkinamo mokymosi  I trimestrą 

priežasčių analizė. 

Specialiųjų poreikių 5-8 klasių mokinių pasiekimai I 

trimestre.  

5-8 klasių mokinių mokomų namie pasiekimų aptarimas.  

Švietimo pagalbos teikimo ŠPT vertintiems mokiniams 

aptarimas. 

Apibendrintos informacijos dėl progimnazijoje fiksuotų 

pranešimų apie patyčias pristatymas. 

2019-12-04 

D. Grigaliūnienė 

G. Tautvydienė 

R. Ustilienė 

VGK nariai  

 

5. Pradinio ugdymo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimai I pusmetį. 

Mokymosi sunkumų patiriančių mokinių  stebėsenos ir 

mokyklos nelankymo II trimestrą priežasčių analizė. 

Švietimo pagalbos teikimas ŠPT vertintiems mokiniams. 

Mokinių, kuriuos mokytojai rekomenduoja vertinti ŠPT, 

gebėjimų ir elgesio aptarimas. 

2020-01-28 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

G. Tautvydienė 

VGK nariai  

 

6. Specialiųjų poreikių 5-8 klasių mokinių pasiekimai I 

trimestre.  

Švietimo pagalbos teikimo ŠPT vertintiems mokiniams 

aptarimas. 

Mokinių, kuriuos mokytojai rekomenduoja vertinti ŠPT, 

gebėjimų ir elgesio aptarimas. 

Pagalbos mokiniui patvirtintos tvarkos veiksmingumas 

2020-03- 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

G. Tautvydienė 

VGK nariai  

 

7.  Ugdymo individualizavimo ir erdvių kūrimo specialiųjų  

poreikių mokiniams aptarimas. 

Specialistų ir kitų komisijos narių ataskaitos už pravestas 

priemones. 

VGK veiklos  2019-2020 m. m. refleksija ir ataskaita. 

VGK veiklos 2020-2021  m. m. gairės. 

2020-06- 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

V. Šimukaitė 

S. Labanauskienė 

A. Venterienė 

S. Grigalevičienė 



R. Ramanauskaitė 

K. Gaubienė 

S. Vaškelevičienė 

A. Vasiliauskienė 

VGK nariai 

8. Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas (dalyvaujant 

mokyklos tarybos nariams, kviestiniams svečiams, 

mokiniams, ir jų tėvams) 

Esant rekalui 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

VGK nariai 

9. Kiti VGK pasitarimai (atskiriems atvejams, skubių 

veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais).  Pagal poreikį 

D. Grigaliūnienė 

R. Ustilienė 

VGK nariai 

 

2 uždavinys. Rūpintis saugios ir sveikos, užkertant kelią smurto ir patyčių apraiškoms, ugdymo(si) 

aplinkos kūrimu, puoselėti pozityvias vertybes įgyvendinant prevencines programas. 

 

Eil. 

 Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas/ 

parneriai 

1. Informacijos reguliarus rinkimas apie mokymo(si) 

aplinkos saugumą, mokyklos bendruomenės narių 

santykius ir aktualių problemų identifikavimas VGK 

posėdžiuose. 

2019-2020 m. m. 

S. Grigalevičienė 

V.Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

2. Sistemingai sekti mokinių sveikatą, užtikrinant sveikatos 

priežiūros kokybę, kurti sveiką aplinką, stiprinti mokinių 

sveikatą, formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius 

ir mokinių pozityvų požiūrį į savo sveikatą: 

2019-2020 m .m. 

Sveikatos specialistė 

V. Lazauskienė 

3.  Mokinių sveikatos būklės apibendrinimas pagal 

kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius 

patikrinimus, duomenų suvedimas į elektroninį dienyną. 

2019 m. 

 spalio - 

lapkričio mėn. 

Sveikatos specialistė 

V. Lazauskienė 

4. Dalyvavimas mokyklos renginiuose, projektuose, 

užsiėmimuose susijusiuose su sveikata. 2019-2020  

m. m. 

Sveikatos specialistė 

V. Lazauskienė 

V. Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

5 .  Prevencinių programų „Zipio draugai“, „Antras 

žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas. 

2019-2020 

m. m. 

D. Grigaliūnienė 

G. Tautvydienė 

 

6. Inicijuoti, stebėti, vertinti ir vykdyti  smurto, patyčių, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją 

progimnazijoje. 

2019-2020  

m. m. 

S. Grigalevičienė 

V.Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

7. Mokinių anoniminės apklausos patyčių klausimais 

inicijavimas ir rezultatų apibendrinimas. 
2020 m. kovo 

mėn. 

S. Grigalevičienė 

V.Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

8. 

 

Psichoaktyvių medžiagų  vartojimo prevencija.  

Mokytojų darbo integruojant prevencines temas į 

mokomuosius dalykus koordinavimas, stebėsena ir 

vertinimas. 

Psichoaktyvių  medžiagų  vartojimo paplitimo  

progimnazijoje tyrimo atlikimas. 

2020  m. 

kovo mėn.  

S. Grigalevičienė 

V.Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

9. Seminaras Savižudybių prevencija „Safe TALK“. 

2019-10-28 

Pradinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

administracija, 

pagalbos vaikui 

specialistai 



10. Savižudybių prevencijos „ASIST“ mokymai. 2019 m. spalio 

10-11 d. 

D. Grigaliūnienė 

V. Šimukaitė 

11. Vykdyti psichoedukaciją – skelbti prevencinę medžiagos  

stenduose, mokyklos internetinėje svetainėje, 

elektroniniame  dienyne. 

2019-2020  

m. m. 

 

12. Straipsniai ir  rekomendacijos mokyklos bendruomenei 

aktualiomis temomis progimnazijos internetinėje 

svetainėje ir elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. 

2019-2020  

m. m. 

S. Grigalevičienė 

V.Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

 

3 uždavinys. Organizuoti progimnazijos bendruomenės švietimą apie spec. poreikių turinčių mokinių 

ugdymą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais bei institucijomis - Prienų rajono savivaldybės 

vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų 

centru, Alytaus apskrities vyriausiojo komisariato Prienų rajono policijos komisariatu, seniūnijomis, 

Švietimo pagalbos tarnyba. 

 

Eil. 

 Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas/ 

parneriai 

1. Supažindinti tėvus (pasirašytinai) su specialiųjų poreikių 

mokiniams parengtomis pritaikytomis/ 

individualizuotomis programomis.  

2019-2020  

m. m. 

Specialioji pedagogė, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

2. Įtraukti  į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) sprendžiant vaikų ugdymo(-si) 

problemas ir teikiant įvairią pagalbą namuose.  

2019-2020  

m. m. 

VGK nariai  

3. Inicijuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius 

vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo 

klausimais. 

2019-2020  

m. m. 

VGK nariai  

4. Tėvų konsultavimas dėl mokinių  socialinių, 

lankomumo, elgesio ir kitų problemų. nuolat 

V. Šimukaitė, 

klasių auklėtojai, 

VGK nariai 

    5. Paskaitos, pranešimai tėvams klasių susirinkimuose 

aktualiomis vaiko ir paauglio psichologijos, auklėjimo ir 

kitomis temomis 

pagal poreikį 

Psichologė 

 S. Grigalevičienė 

     PROGIMNAZIJOS  BENDRUOMENĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS  

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių  sąrašų 

sudarymas (mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas, bei mokinių, turinčių 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų), suderinimas  ŠPT, 

direktorės patvirtinimas. 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

spalio mėn. 

 2020 m. 

 sausio  mėn. 

D. Grigaliūnienė 

R. Ramanauskaitė 

A. Venterienė 

S. Labanauskienė 

K. Gaubienė 

A. Vasiliauskienė 

2. Individualios VGK pirmininko, pagalbos vaikui 

specialistų konsultacijos su ŠPT specialistais. 

Po mokinių 

vertinimų 

D. Grigaliūnienė 

 

3. Vaiko gerovės komisijos specialistų pasitarimai   

 

Pagal poreikį  D. Grigaliūnienė, 

specialistai 

4. Vaiko gerovės komisijos pasitarimai dėl specialiųjų 

poreikių mokinių pasiekimų trimestruose/pusmečiuose. 

Baigiantis 

 trim./pusm.  

D. Grigaliūnienė 

Specialistai 

Mokytojai dalykų, iš 

kurių spec. poreikių 

mokiniai vertinami 

nepatenkinamai. 

5. Konstruktyvus dalykiškas mokytojų ir pagalbos 

specialistų bendradarbiavimas, siekiant geresnių 

ugdymo(si) rezultatų. 

2019-2020 m. m.  



6. Straipsniai ir  rekomendacijos mokyklos bendruomenei 

aktualiomis temomis progimnazijos internetinėje 

svetainėje ir elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. 

2019-2020 

 m. m.  

S. Grigalevičienė 

V. Šimukaitė 

S. Vaškelevičienė 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                Daiva Grigaliūnienė 
 


