
ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS* 

2020 m. 

 

TIKSLAS: Kurti bendruomenės narių poreikius ir galimybes tenkinančią saugią ugdymo(si) aplinką.  

UŽDAVINIAI: 

 Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP) ankstyva diagnostika bei savalaikės pagalbos teikimas  

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniu, jo šeima, siekiant socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų analizavimo, stebėjimo ir 

savalaikės pagalbos suteikimo. 

  Kvalifikuotos specialistų pagalbos teikimas, didinant ugdymo proceso, aplinkos patrauklumą bendruomenės nariams. 

 Sveikos gyvensenos, smurto, patyčių prevencija bei bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingas Data 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2020 

m. rengimas. 

Parengta veiklos programa bei numatyto 

priemonės tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. 

A. Šlikienė, 

komisijos nariai 

Sausio mėn. 

2. Specialusis ugdymas 

2.1. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos programų 

2020 m. aprobavimas. 

Kryptingai planuojama veikla, suteikiama 

savalaikė pagalba SUP mokiniams. 

L. Žiedienė 

A. Šlikienė 

R. Veikalienė 

Sausio mėn. 

2.2. 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pritaikytų 

ir individualizuotų ugdymo (mokymo) programų 

tvirtinimas. 

Dokumentų parengimas ŠPT, ankstyva SUP  

turinčių mokinių diagnostika bei savalaikės 

pagalbos teikimo būdų pritaikymas. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė 

Sausio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

2.3. Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

grupinių, pogrupinių logopedinių pratybų programų 

parengimas, aptarimas.  

Ankstyva mokinių, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus diagnostika bei 

savalaikės pagalbos teikimas. 

A. Šlikienė Rugsėjo mėn. 

 

2.4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) 

rezultatų aptarimas. 

Mokinio asmeninė pažanga, aptarta sėkmė, 

problemos, rasti būdai joms spręsti. Didinamas 

ugdymo proceso patrauklumas. 

L. Žiedienė Sausio mėn. 

Gegužės mėn. 

2.5. PUPP vertinimo ir vykdymo pritaikymas II 

gimnazinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams.  

Streso mokiniams šalinimas, pritaikytų PUPP  

vertinimo būdų parengimas. 

L. Žiedienė Vasario mėn. 

2.6. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių asmeninės 

pažangos stebėsena ir vertinimas pamokoje. 

Mokinių poreikius ir galimybes tenkinančio 

ugdymo organizavimas, ugdymo proceso 

patrauklumo kūrimas. 

L. Žiedienė  

A. Šlikienė 

Gegužės mėn. 

2.7. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašų 

parengimas. Patvirtinimas bei suderinimas su 

Savalaikis dokumentų parengimas ŠPT, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

L. Žiedienė Rugsėjo mėn. 



Šiaulių r. ŠPT. 

2.8. Pagalbos mokiniui specialistų 2020 m. metinės 

veiklos aptarimas. 

Atsižvelgiant į ataskaitos rezultatus, numatytos 

priemonės kitiems metams. 

L. Žiedienė  

A. Šlikienė 

R. Veikalienė 

Gruodžio mėn. 

2.9  Respublikinės mokslinės-praktinės 

konferencijos  ,,Įtrauku, inovatyvu,  reflektyvu: 

mokymosi pokyčiai" organizavimas. 

Inovacijų, gerosios patirties sklaida. A. Šlikienė, 

L. Žiedienė 

Spalio mėn. 

3.  Prevencinis darbas 

3.1. Tiriamoji – analitinė veikla 

3.1.1. „Žalingų įpročių paplitimas I-III g. klasėse“. 

 

Išsiaiškintos esamos problemos, priemonių ir 

rekomendacijų parengimas joms spręsti. Mokinių 

sveikatingumo, socialinės aplinkos gerinimas. 

R. Veikalienė 

V. Kievišienė 

Spalio mėn. 

3.1.2. 5-os klasės mokinių sociometrinis tyrimas. Lyderių ir atstumtųjų nustatymas, socialinis 

mokinių saugumas, patyčių prevencija. 

R. Veikalienė Lapkričio mėn. 

3.1.3. Mokinių sveikatos būklės apžvalga. Išskirtos pagrindinės vaikų sveikatos problemos 

bei parengtos rekomendacijos mokinių 

sveikatingumui gerinti. 

V. Kievišienė Kovo mėn. 

3.1.4. Sociometrinis tyrimas 2 kl. mokiniams. Lyderių ir atstumtųjų nustatymas, socialinis 

mokinių saugumas, patyčių prevencija. 

R. Veikalienė 

I. Jašiskienė 

Kovo mėn. 

3.1.5. Vaikų fizinio aktyvumo analizė. Išskirti pagrindiniai vaikų fizinio aktyvumo 

aspektai bei numatytos priemonės ir būdai, 

didinantys mokinių fizinį aktyvumą, gerinantys 

sveikatą. 

V. Kievišienė 

Klasių auklėtojai 

Kovo mėn. 

3.1.6. „Socialiniai ir sveikos gyvensenos įgūdžiai 

paauglystėje“ (5-8 kl.). 

Išsiaiškinti mokinių sveikos gyvensenos, psichinės 

sveikatos, fizinio aktyvumo ypatumai, numatytos 

prevencinės priemonės problemoms spręsti. 

R. Veikalienė 

V. Kievišienė 

Balandžio mėn. 

3.1.7. Sociometrinis tyrimas 3 kl. mokiniams 

(pakartotinas, išvadų sudarymui ir rekomendacijų 

parengimui). 

Lyderių ir atstumtųjų nustatymas, išvadų ir 

rekomendacijų parengimas, siekiant didinti 

ugdymo proceso ir aplinkos patrauklumą klasėje. 

R. Veikalienė 

I. Jašiskienė 

Spalio mėn. 

3.1.8. Pirmų klasių adaptacijos tyrimas (pagal paruoštą 

anketą). 

Išskirti pagrindines su adaptacija kylančias 

problemas, siekiant numatyti būdus didinančius 

ugdymo procesą bei aplinkos patrauklumą pirmos 

klasės mokiniams. 

R. Lukauskienė 

 

Spalio mėn. 

3.1.9. Penktų klasių adaptacijos tyrimas (pagal paruoštą 

anketą). 

Išskirti pagrindines su adaptacija kylančias 

problemas, siekiant numatyti būdus didinančius 

ugdymo procesą bei aplinkos patrauklumą penktos 

klasės mokiniams. 

5-os klasės 

auklėtoja 

Spalio mėn. 

3.1.10. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas 

(pagal paruoštą anketą). 

Išskirti pagrindines su adaptacija kylančias 

problemas, siekiant numatyti būdus didinančius 

R. Veikalienė Spalio mėn. 



ugdymo procesą bei aplinkos patrauklumą naujai 

atvykusiems mokiniams. 

3.2. Smurto, patyčių programos įgyvendinimas 

3.2.1. Patyčių prevencijos įgyvendinimo stebėsena.  Bus sukurta saugi aplinka, didinamas ugdymo 

proceso, aplinkos patrauklumas visiems 

bendruomenės nariams 

R. Balčiūnaitė 

R. Vaičiulienė 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

Gruodžio mėn. 

3.3. Prevencinių renginių organizavimas 

3.3.1. Respublikinė akcija „Savaitė be patyčių“. Mokinių pilietinės atsakomybės ir asmenybės 

brandos kompetencijų ugdymas bei socialinių, 

kūrybiškumo, pareigos, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

R. Veikalienė 

R. Balčiūnaitė 

Seniūnų taryba 

Kovo mėn. 

3.3.2. Kalėdų belaukiant. Akcija „Nebūk vienišas“. Mokinių pilietinės atsakomybės ir asmenybės 

brandos, bendravimo kompetencijų ugdymas, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

R. Veikalienė 

Seniūnų taryba 

Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

3.3.3. Nerūkymo mėnuo. Sveikos gyvensenos prevencija, supažindinta visa 

bendruomenė su tabako kaip sveikatą alinančiu ir 

lėtines neinfekcines ligas, tokias kaip vėžys, 

širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligas, 

sukeliantis produktas. 

V. Kievišienė  

Gimnazinių 

klasių mokiniai 

Gegužės mėn. 

3.3.4. VO „Gelbėkit vaikus“ organizuojamas 

respublikinis projektas „Solidarumo bėgimas“. 

Mokinių pilietinės atsakomybės ir asmenybės 

brandos, savanorystės kompetencijų ugdymas, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei 5 

proc. tėvų įtraukimas į projektą. 

R.Veikalienė, 

administracija, 

mokinių 

prezidentė, tėvų 

taryba 

Spalio – gruodžio 

mėn. 

3.3.5. Tarptautinė tolerancijos savaitė. Mokinių tolerancijos, kūrybiškumo, atsakomybės 

už savo veiksmus ugdymas smurto, patyčių 

prevencija.  

R. Veikalienė 

R. Balčiūnaitė 

Seniūnų taryba 

Lapkričio mėn. 

4.  Darbas su tėvais 

4.1. Pedagoginis tėvų švietimas gimnazijos svetainėje, 

susirinkimų metu. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinio 

tėvais, socialinių, pedagoginių, psichologinių 

problemų analizavimas, stebėjimas ir savalaikės 

pagalbos suteikimas 

Komisijos nariai Per mokslo metus 

4.2. SUP mokinių tėvų supažindinimas su vaikų 

mokymosi problemomis, konsultacijų tėvams apie 

vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimus, taikomus 

darbo būdus bei pagalbą, šalinant juos, mokymo 

programą, mokymosi pasiekimus ir vertinimą 

organizavimas. 

Tėvai turės informaciją apie savo vaiko 

ugdymo(si) rezultatus, sėkmes, problemas, 

sulauks būtinos pagalbos mokiniui specialistų 

pagalbos. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė 

Per mokslo metus 

4.3. Pranešimas ir atmintinės tėvams „Ką turėtų žinoti Pedagoginis tėvų švietimas, supažindinimas su A. Šlikienė,  Birželio mėn. 



pirmokų tėvai?“ pristatymas. pagalbos vaikui būdais gimnazijoje. L. Žiedienė 

R. Veikalienė 

5. Kita veikla 

5.1. Krizinių situacijų sprendimas. Krizės valdymo priemonių numatymas, užtikrinta 

savalaikė pagalba bei saugumas bendruomenės 

nariams. 

Komisijos nariai Pagal poreikį. 

5.2. Pedagoginis tėvų švietimas gimnazijos svetainėje, 

susirinkimų metu. 

Bendradarbiavimas su mokinio šeima, t socialinių, 

pedagoginių, psichologinių problemų 

analizavimas.  

Komisijos nariai 

5.3. SUP mokinių tėvų supažindinimas su vaikų 

mokymosi problemomis, konsultacijų tėvams apie 

vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimus, taikomus 

darbo būdus bei pagalbą, šalinant juos, mokymo 

programą, mokymosi pasiekimus ir vertinimą 

organizavimas. 

Tėvų informavimas apie  vaiko ugdymo(si) 

rezultatus, sėkmes, problemas, kvalifikuotos ir 

savalaikės specialistų pagalbos teikimas. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė 

 

*Planas gali būti koreguojamas, papildomas 

*Nenumatytais atvejais veiklos planas ir terminas gali keistis 
 

                                                                                                                                      Vaiko gerovės komisijos pirmininkė:                                       Asta Šlikienė 


