
PATVIRTINTA
Šiaulių „Sandoros” progimnazijos
direktoriaus 2021- 08 - 31 įsak. Nr. V-76

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M. M.

TIKSLAS. Organizuoti ir koordinuoti veiklą mokykloje, kuri skatintų nuolatinį mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą, padėtų
įvairių gebėjimų mokiniams ugdytis saugioje, sveikoje aplinkoje.

Eil. Nr. Veikla Atsakingas Vykdymo
data

Pastabos

1. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas pagal nustatytas veiklos formas (ne rečiau kartą per 2 mėnesius)

1.1. Posėdžiai Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius

2021-08-31

2021-09-06

Pasikeitus posėdžių datai ar esant reikalui organizuoti
nenumatytą Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija)
posėdį, Komisijos pirmininkas apie tai informuoja
Komisijos narius.
Darbotvarkė:

1. Komisijos veiklos plano 2021-2022 m. m.
sudarymas, darbo organizavimas.

2. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos
Kairienės veiklos programos pristatymas.

3. Socialinės pedagogės Daivos Karalienės veiklos
plano pristatymas.

1. SP mokinių sutrikimų grupių ir laipsnių
nustatymas, duomenų pateikimas duomenų bazei.
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2021-09-

2021-11

2022-01

2. Švietimo pagalbos priemonių prioritetų, krypčių,
teikimo formų nustatymas, pedagogų parengtų I
pusmečio pritaikytų programų  pristatymas.

3. Mokinių, turinčių SUP bei sutrikusio kalbėjimo,
kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašų
suderinimas.

4. 2021-2022 m. m. mokyklos ugdymo plano
valandų, skirtų mokinių ugdymo(si) poreikiams
tenkinti, paskirstymas.

5. Individualių ugdymosi planų ir pagalbos planų
sudarymas.

1. Atvykusių iš užsienio, pasiekimų ir sunkumų
analizavimas, sprendimo dėl tolesnio jų ugdymo
būdų ir metodų priėmimas, individualių
ugdymosi/pagalbos planų sudarymas.

1. Mokinių, kuriems 1-2 balais (ar daugiau) krito
pažangumas, iškyla mokymosi sunkumų,
rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo (tarpinių
mokymosi rezultatų analizė).

2. 1-ų ir 5-ų kl. adaptacinio periodo analizavimas.

1. Supažindinimas su VGK I pusmečio veiklos
ataskaita.

2. Pedagogų parengtų II pusmečio pritaikytų,
programų pristatymas, švietimo pagalbos
priemonių prioritetų, krypčių, teikimo formų
nustatymas.
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2022-04

2022-06

3. I pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP
turinčių mokinių I pusmečio rezultatų aptarimas,
tolesnio ugdymo gairių numatymas.

1. Mokinių, kuriems II pusmetį ženkliai krito pažangumo,
mokymosi sunkumų analizė, rekomendacijos dėl tolesnio
ugdymo.

1. Supažindinimas su VGK II pusmečio, metine
veiklos ataskaita.

2. II pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP
turinčių mokinių I, II pusmečių rezultatų
aptarimas, tolesnio ugdymo gairių numatymas.

3. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos
Kairienės veiklos ataskaita.

4. Socialinės pedagogės Daivos Karalienės veiklos
ataskaita.

2. Pedagoginė pagalba

2.1. Konsultacijų organizavimas Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius

Esant
poreikiui

Konsultacijos organizuojamos pagal mokyklos
direktoriaus patvirtintą papildomų konsultacijų
tvarkaraštį, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
gabiems mokiniams.
Namų ruošos darbus mokiniams pagal sudarytą grafiką
padeda atlikti direktoriaus įsakymų patvirtinti mokytojai,
dirbantys pagal patvirtintą konsultacijų grafiką.

2.2. Vaiko individualių ugdymo /
pagalbos planų rengimas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius, Asta Kairienė

Esant
poreikiui

Mokinių individualius planus rengia, įgyvendinimą
organizuoja Komisijos nariai, kuriems priskirta ši
funkcija.
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3. Specialioji pedagoginė pagalba

3.1 Individualių rekomendacijų
specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems
mokiniams rengimas.

Specialioji pedagogė Asta
Kairienė

Pagal poreikį

3.2. Atmintinių  ir
rekomendacijų rengimas:

▪ “Kodėl vaikui
sunku rašyti be
klaidų”
(mokytojams).

▪ “Kaip ruošti namų
darbus?” (atmintinė
mokiniams).

▪ “Kalbos ugdymo
ABC” (pradinių
klasių mokinių
tėveliams).

Specialioji pedagogė,
logopedė Asta Kairienė

2021-10

3.3.
Tarptautinės pedagogų
metodinės-praktinės
konferencijos “Išgirsk
mane, man tai svarbu”
organizavimas

Specialioji pedagogė,
logopedė Asta Kairienė

2021-10-14
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3.4. SUP turinčių mokinių
dalyvavimas miesto
renginiuose:

Dailyraščio parodoje
„Gražiausi žodžiai
Tau, Mokytojau“.

▪ Respublikinėje
mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių,
konferencijoje.

▪ Mieste
organizuojamose
viktorinose,
olimpiadose,
konkursuose,
konferencijose.

Specialioji pedagogė,
logopedė Asta Kairienė

2021-09

2022-03

Visus metus

Vyks Medelyno progimnazijoje

Vyks VU Šiaulių akademijoje

Šiaulių miesto mokyklose

3.5. Pranešimas dalyko ir
pradinių klasių mokytojų
metodinėms grupėms
„Įtraukusis ugdymas:
rūpesčiai ir lūkesčiai”.

Specialioji pedagogė,
logopedė Asta Kairienė

2021-12

3.6. Mokyklos VGK
konferencija- kūrybiškumo
dirbtuvės skirtingų gebėjimų
mokiniams „Mano sėkmė“
Seminaras mokytojams:
“Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius, specialioji
pedagogė, logopedė Asta
Kairienė

2021-11
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ugdymas mokykloje be
sienų: galimybės ir iššūkiai”.

3.7 Bendras „Eglutės“ l/d,
Gytarių progimnazijos,
„Sandoros“ progimnazijos
projektas „Kelionė iš
darželio į mokyklą“.

Specialioji pedagogė,
logopedė Asta Kairienė

Visus metus

4. Socialinis ugdymas

4.1. Socialinės atskirties mažinimo veikla

4.1.1. Labdaros akcija “Gerumas
mus vienija“.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Advento,
Gavėnios

laikotarpiu

Labdara teikiama senelių namams, Motinos Teresės
šeimos namų gyventojams.

4.1.2. Tolerancijos dienos
paminėjimas.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Lapkričio
mėn.

Bendradarbiavimas su dienos socialinės globos centru
“Goda”.

4.1.3. Smurto ir patyčių prevencija
–  „Sąmoningumo didinimo
mėnuo “Be patyčių”.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Kovo mėn. Bendradarbiavimas su policijos bendruomenės
pareigūnais.

4.1.4. Gegužė - mėnuo be smurto
prieš vaikus.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Gegužės
mėn.

Bendradarbiavimas su visuomenine organizacija
“Gelbėkit vaikus”.

4.2. Socialinė veikla

4.2.1. Bendradarbiavimas  su
Šiaulių Katedros parapijos
vaikų dienos centru.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Pagalba šeimoms, turinčioms sunkumų, esančioms
krizinėse situacijose.



7

4.2.2. Projektas „Duokš leteną“. Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Labdaros akcijos gyvūnų globos namams.

4.2.3. Dalyvavimas “Maisto
banko”, “Caritas” labdaros
akcijose.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Savanorystę skatinanti veikla.

4.3. Socialinė pedagoginė pagalba

4.3.1. Prevencinės programos
LIONS QUEST
“Paauglystės kryžkelės”
vykdymas 5-8 kl.
mokiniams.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, socialiniais
partneriais.

4.3.2. Prevencinės programos
LIONS QUEST “Laikas
kartu” vykdymas 1-4 kl.
mokiniams.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, socialiniais
partneriais, įgyvendinant programą.

4.3.3. Gyvenimo įgūdžių ugdymas
3-4 kl. mokiniams,
turintiems elgesio ir emocijų
sutrikimų.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais
partneriais.

5. Ugdymas karjera

5.1.

5.2.

Veiklų 1-4, 5-8 kl., numatytų
pagal Profesinio orientavimo
vykdymo tvarkos aprašą,
įgyvendinimas.

Karjeros koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius,
Elvyra Agrafenina.

Reguliariai

Reguliariai

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus, karjeros
konsultantų 2021-2022 m. m. veiklos planą.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Mokinių profesinis
informavimas.

Mokinių profesinis
konsultavimas.

Mokinių tėvų profesinis
informavimas ir
konsultavimas.

Tėvų įtraukimas į mokinių
PO veiklas.

Kultūrinės, meninės,
pažintinės, projektinės
veiklos, neformaliojo
švietimo, suderintos su
ugdymu karjerai,
organizavimas.
Pirmieji PUG mokinių
žingsniai link karjeros,
bendradarbiaujant su vaikų
tėvais.

Karjeros koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius,
Elvyra Agrafenina.

Karjeros konsultantai,
mokiniai, klasių vadovai,
tėvai / globėjai ir kt.
specialistai.

Karjeros koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius,
Elvyra Agrafenina

Karjeros koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius,
Elvyra Agrafenina, mokiniai,
mokinių tėvai / globėjai.

Karjeros koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius,
Elvyra Agrafenina ir
mokiniai.

Karjeros konsultantai,
mokinių tėvai / globėjai.

Reguliariai

Reguliariai

Reguliariai

Reguliariai

Du kartus
per mėnesį

Reguliariai

Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo
paskirties ir karjeros sampratos atskleidimas. Mokinių
savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo paskirties ir
karjeros sampratos atskleidimas.

Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros
kontekste; mokinių gebėjimas pažinti karjeros interesus;
mokinių artimosios socialinės aplinkos pažinimas;
mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavime.

Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo
paskirties ir karjeros sampratos atskleidimas.

Mokinių gebėjimas pažinti profesijų pasaulį.

Karjeros dienų, konferencijų mokiniams organizavimas,
dalykinių būrelių, STEAM programų, projektų
įgyvendinimas.

Ekskursijos į tėvų darbovietes (pagal galimybes ir
atsižvelgiant į Vyriausybės rekomendacijas), tėvų
profesijų pristatymas grupėje, patyriminiai – pažintiniai
užsiėmimai, kuriuos veda vaikų tėvai.
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5.9.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa „Paauglystės
kryžkelė“.

Dalijimasis gerąja darbo
patirtimi.

Karjeros konsultantai, soc.
pedagogė.

Karjeros konsultantai,
mokiniai, mokinių tėvai /
globėjai.

Reguliariai

Mokymasis tarnaujant – pagalba atliekant namų ruošos
darbus 1 – 4 kl. mokiniams; savanorystė visos dienos
grupėje.

Informacijos, susijusios su karjeros ugdymu, gavimas ir
sklaida.

6.  Socialinių įgūdžių ugdymas visos dienos mokyklos programoje

6.1. Įgyvendinama pailgintos
dienos grupės veikla 1-2 kl.

Neformaliojo švietimo
mokytojos

Mokslo
metų eigoje

7. Vaiko sveikatos puoselėjimas

7.1. Dvasinės sveikatos ugdymas

7.1.1. Rekolekcijos mokytojams ir
mokiniams.

Sielovados grupės nariai Advento ir
Gavėnios

laikas

Vertybinio ugdymo veikla organizuojama visiems veikloje
norintiems dalyvauti bendruomenės nariams.

7.2. Socialinės ir psichikos sveikatos stiprinimas

7.2.1. Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai
bendroji programa 1-8 kl.
mokiniams  (klasių
valandėlių metu).

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Evelina
Chadzevičienė, mokyklos
kapelionas kun. Tadas Rudys

Mokslo
metų eigoje

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus pagal
galimybes..

7.3. Kūno sveikatos stiprinimas
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7.3.1. Fizinio aktyvumo skatinimo
akcija „Apibėk aplink
mokyklą“ ( PUG,1-4 kl.)

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Evelina
Chadzevičienė,
Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

2021-09

7.3.2. Sveikatinimo veiklos,
konsultacijos mokytojams,
vaikams ir jų tėvams.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Evelina
Chadzevičienė

Mokslo
metų eigoje

7.3.3. Stendai, skirti Pasaulio
sveikatos dienų paminėjimui.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Evelina
Chadzevičienė

Mokslo
metų eigoje

7.3.4. Sveikatinimo programų
(projektų) įgyvendinimas.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė Evelina
Chadzevičienė

Mokslo
metų eigoje

7. 4. Fizinės aplinkos pritaikymas vaiko interesams

7.4.1. Mokinių apklausos
organizavimas dėl optimalios
mokyklos aplinkos kūrimo.

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

8. Bendruomenės telkimas

8.1. Tėvų klubo veikla Mokyklos taryba 1 k. /pusm.

8.2. Diskusija su tėveliais prie
arbatos puodelio

Direktorius Kęstutis Šaltis,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius

Visus
mokslo
metus,

kiekvieną
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trečiadienį,
nuo 8 val..

9. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimas

9.1. Klasių mikroklimato tyrimas
naudojant „Google forms”
įrankį

Socialinė pedagogė Daiva
Karalienė

Mokslo
metų eigoje

10. Pagalba tėvams.

10.1.
Paskaitos tėvams/globėjams

Organizuoja PPT psichologai Esant
poreikiui „Kas yra emocinis intelektas ir kaip jį lavinti“. Skaitys

psichologė Inga Maslauskienė 1-3 klasių, priešmokyklinių
ugdymo grupių vaikų tėvams.

„Jautraus vaiko džiaugsmai ir rūpesčiai“. Skaitys
psichologė Inga Maslauskienė 1-4 klasių mokinių tėvams.

„Kaip įveikti vaikų netinkamą elgesį?“. Skaitys
socialinė pedagogė Ligita Mickienė 1-4 arba 5-8 klasių
mokinių tėvams.

„Pokalbiai su psichologu apie lytiškumą“. (Atsakymai į
klausimus, diskusija). Ves psichologė Olga Tropina 1 - 4
klasių bei 5-8 klasių mokinių tėvams. Grupės dydis 2-5
tėvai.

„Kaip kalbėtis su vaikais/paaugliais apie lytiškumą“.
Skaitys psichologė Olga Tropina 1-4 klasių bei 5-8 klasių
mokinių tėvams. Grupės dydis iki 10 tėvų.
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10.2.
Mokymai tėvams/globėjams

Organizuoja PPT socialinė
pedagogė

Esant
poreikiui „Efektyvi tėvystė“. Ves socialinė pedagogė Ligita

Mickienė. Trukmė 4 susitikimai..
Mokymai skirti vienos klasės tėvų grupei.

10.3.
Konsultacijos
tėvams/globėjams

Organizuoja PPT specialistai Esant
poreikiui

,,Kaip galiu padėti nedėmesingam vaikui?“
Individualiai konsultuos specialioji pedagogė Jurgita
Lymantienė

,,Kaip padėti vaikui ruošti namų darbus?“
Individualiai konsultuos specialioji pedagogė Renata
Kielaitė
,,Ar mano vaikas turi disleksiją ir ką turėčiau daryti?
Individualiai konsultuos logopedė Eugenija
Jakimavičienė

_________________________________________


