
SIAULIU,,SANDOROS" PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
unr, Sr.q.uLIV o,sANDoRos" pRocIMNAZIJoS 2019-2020 M. M. vArKo cERovES

KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2019 m. rugpjudio 30 d. Nr. V-108

Vadovaudamasis Mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201I m. balandZio 1 1

d. isakymo Nr. V-579 pakeitimo 2017 m. geguZes 2 d. isakymu Nr. V-319 (galiojanti suvestine

redakcija nuo 2017-09-01) ir Siauliq,,sandoros" progimnazijos Vaiko geroves komisijos 2019 m.

rugpjDdio 29 d. posedZio protokolu Nr. VGK-26:
1. S u d ar au: progimnazljos Vaiko gerovds komisij4 ir nustatau komisijos nariq funkcijas

(pridedamos):
Komisijos pirmininkas - Mindaugas Malcevidius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

lietuviq kalbos ir literatlros mokltojas metodininkas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Asta Kairiene, specialioji pedagoge, logopede;
Komisijos nariai:
Jurgita Navickiene - pradiniq klasiq mokyoja
Vaida Buitvidiene - anglq kalbos mokytoja
Rima Lunskiene - lietuviq kalbos mokltoja
Evelina Chadzevidiend - visuomenes sveikatos prieZifiros specialiste
Daiva Karaliene - soc. pedagoge

Jolita Stuikiene - pradiniq klasiq mokyoja
Lina Jasiene - pradiniq klasiq mokytoja
Vilma Pranskaitiene - matematikos, fizikos mokytoja
Jolanta Baniene - rust+, lietuviq kalbos mokytoja
2.T v i rtinu vaiko gerovds komisijos veiklosplan4 2019-2020 m. m. (pridedamas).
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VGK sud6tis, nariq funkcijos

. Mindaugas Malcevidius - VGK pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuviq
kalbos mokytojas metodininkas I

. Asta Kairiene - VGK pirmininko pavaduotoja, spec. pedagoge, logopede

. Nariai:

. Jurgita Navickiene - pradiniq klasiq mokyoja

. Vaida Buitvidiene - anglq kalbos mokltoja

. Rima Lunskiene - lietuviq kalbos mokytoja

. Evelina Chadzevidiene - visuomenes sveikatos prieZilros specialiste

. Daiva Karaliene - soc. pedagoge

. Jolita Stuikiene - pradiniq klasiq mokytoja

. Lina Jasiene - pradiniq klasiq mokytoja

. Vilma Pranskaitiend - matematikos, fizikos mokyoja

. Jolanta Baniene - rusq, lietuviq kalbos mokyoja

Nariq funkcijos:

M. Malcevidius - koordinuoja VGK darbE, rupinasi poziqvaus progimnazijos mikroklimato
kurimu ir pozityviq vertybiq puoselejimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq

igyvendinim4, teikia sillymus progimnazijos vadovui del saugios ir mokymuisi palankios aplinkos

uztikrinimo, vaikq socialinio ir emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programq igyvendinimo, kitq
su vaiko gerove susijusiq aspektq, atstovauja VGK suinteresuotose institucijose svarstant vaiko
geroves klausimus arba paveda atstovauti kitam jos nariui.

A. Kairiene - koordinuoja itraukiojo ugdymo sfer4 specialiqjq ugdymo(si) poreikiq turintiems
mokiniams', organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), Svietimo ar kitos pagalbos

specialiqjq ugdymo(si) poreikiq turintiems mokiniams teikim4, tariasi su tdvais (globejais,

rupintojais), mokytojais del jos turinio, teikimo formos ir budq, tvarko specialiqjq ugdymosi

poreikiq turindiq mokiniq apskait4 progtmnazijoje, bendradarbiauja su Siauliq miesto pedagogine

psichologine tarnyba, kartu su profesinio orientavimo konsultantu pagal poreiki konsultuoja

baigiamosios klases mokinius, turindius specialiqjq ugdymosi poreikiq, del jo tolesnio mokynnosi ir
pagal galimybes uZtikrina sklandq palydejim4 / perejim4 ikit4 mokymosi istaig4.

V. Buitvidiene - koordinuoj a progimnazrjos kriziq valdymo sfer4: konsultuoja progimnazijos

bendruomends narius individualiai ar grupemis, rengia pokalbius su vaikais, esant bltinybei -
kreipiasi i sveikatos prieZilros istaig4 del bltinos pagalbos suteikimo, Svietimo pagalbos ar

pedagogines psichologines ar Svietimo pagalbos tarnybos kriziq valdl,rno komand4, kitas istaigas,
galindias suteikti reikiam4 pagalbq.

L. Jasiene - koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sfer4: organizuoja psichoaktyviqjq

medLiagqvartojimo prevencij4, formuoja saugios psichologines aplinkos progimnazijoje klimat4.

J. Navickiene - kuruoja PUG, 1-4 kl. mokiniq pagalbos planq rengim4 ir igyvendinim4,
koordinuoj aprogimnazijos nariq bendrystes puoselejimo sfer4: skatina bendrystg su mokiniq tdvais,

teikia jiems grlLtamqiry5i sprendliantkonfliktines situacijas, sillo naujoves.

J. Stuikiene - koordinuoja itraukiojo ugdymo sfer4: kuruoja mokymo(si) / ugdymo(si) ar

Svietimo pagalbos teikim4 gabiems mokiniams ir turintiems mokymosi sunkumq, analizuoja

mokykloje taikomq pagalbos bDdq efektyvumQ.

V. Pranskaitiene - koordinuoja itraukiojo ugdymo sfer4: kuruoja 5-8 kl. mokiniq pagalbos planq

rengim4 ir igyvendinim4; koordinuoja saugios mokymo(si) aplinkos kurimo progimnazijoje sfer4:

analizuoja progimnazijos vidaus dokumentq turini saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar

kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia sitlymus progimnazijos VGK del jq tobulinimo.
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R. Lunskiene, J. Baniend - komisijos sekretore: rengia VGK posedZiq medLiag4, suderintui su

VGK pirmininku, organizuoja komisijos posedZius, renka ir apibendrina gaut4 informacij4,,kurios
reikia komisijos veiklai vykdyti; tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posedZiq

organizavimu.

D. Karaliend, koordinuoja smurto ir patydiq sfer4: domisi inovacijomis prevencijos srityje,
analizuojajq taikymo galimybes progimnazijoje, inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq

igyvendinimq ar kitas veiklas, atitinkandias besikeidiandios visuomends, vaikq, jq tevq (globejq,
rupintojq) poreikius, skatinandias vaikq savirai5kq, aktyvq dalyvavim4 progimnazijos gyvenime;

koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sfer4: remdamasi progimnazijos turimais isivertinimo ir
kitais duomenimis, reguliariai atlieka progimnazijos mokyrnosi aplinkos, jor saugumo,

progimnazijos bendruomenes nariq tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq

analizg, analizuoja ir vertina smurto ir patydiq, psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo prevencijos,

kitrl socialines ir emocines kompetencijas ugdandiq prevenciniq programq, prevencijos ir
intervencij os priemoniq igyvendinimo veiksmingum4 progimnazij oj e.

E. Chadzevidiene - koordinuoja sveikatos prieZiDros paslaugq teikimo progimnazijoje sfer4:

analizuoja, ar sveikatos prieZilros paslaugos vaikui, jo tevams (globejams, r[pintojams) teikiamos
laiku, bendradarbiauja su Siauliq miesto sveikatos prieZiDros istaigomis, kreipiasi i sveikatos
prieZi0ros istaig4 del butinos pagalbos suteikimo.



PATVIRTINTA 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 

2019-08-30 įsakymu Nr. V-108 

 

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 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, Asta 

Kairienė 

 

 

 

 

 

 

2019-09-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasikeitus posėdžių datai ar esant reikalui organizuoti  nenumatytą Vaiko 

gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdį, Komisijos pirmininkas apie tai 

informuoja Komisijos narius. 

Darbotvarkė: 

1. Komisijos sudarymas ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, Komisijos 

veiklos plano 2019-2020 m. m. sudarymas. 

2. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos Kairienės veiklos programos 

pristatymas. 

3. Socialinės pedagogės Daivos Karalienės veiklos plano pristatymas. 

4. SP mokinių  sutrikimų grupių ir laipsnių nustatymas, duomenų pateikimas 

duomenų bazei. 

5. Švietimo pagalbos priemonių prioritetų, krypčių, teikimo formų 

nustatymas, pedagogų parengtų I pusmečio pritaikytų programų  pristatymas. 

6. Mokinių, turinčių SUP bei sutrikusio kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, sąrašų suderinimas. 

7. 2019-2020 m. m. mokyklos ugdymo plano valandų, skirtų mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti, paskirstymas. 

8. Individualių ugdymosi planų ir pagalbos planų sudarymas. 
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2019-09-16 

 

 

 

2019-11 

 

 

 

 

 

2020-01 

 

 

 

 

 

 

2020-03 

 

 

2020-04 

 

 

 

2020-06 

1. Mokinių, 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 Komisijos 2019-2020 m. m. I pusmečio veiklos 

ataskaita. 

2. Pedagogų parengtų 2019-2020 m. m. II pusmečio pritaikytų, programų 

pristatymas, švietimo pagalbos priemonių prioritetų, krypčių, teikimo formų 

nustatymas.  

3. 2019-2020 m. m. I pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP turinčių 

mokinių I pusmečio rezultatų aptarimas, tolesnio ugdymo gairių numatymas. 

 

1. Mokinių, I pusmetį turėjusių ugdymo(si) sunkumų, pasiekimų ir sunkumų 

analizavimas, sprendimo dėl tolesnio jų ugdymo būdų ir metodų priėmimas. 

 

1. Mokinių, kuriems 2019-2020 m. m. II pusmetį ženkliai krito pažangumo, 

mokymosi sunkumų analizė, rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo. 

 

1. Supažindinimas su Komisijos 2019-2020 m. m. II pusmečio, metine 

veiklos ataskaita. 

2.  2019-2020 m. m. II pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP turinčių 

mokinių 2019-2020 m. m. I, II pusmečių rezultatų aptarimas, tolesnio ugdymo 

gairių numatymas. 

3. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos Kairienės 2019-2020 m. m. 

veiklos ataskaita. 

4. Socialinės pedagogės Daivos Karalienės 2019-2020 m. m. veiklos 

ataskaita. 

2. Pedagoginė pagalba 
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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. 

3. Specialioji pedagoginė pagalba 

3.1 Individualių 

rekomendacijų 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

mokiniams 

rengimas. 

Specialioji pedagogė 

Asta Kairienė 

Pagal poreikį Segtuvas su rekomendacijomis laikomas 219 kab. 

3.2.  Atmintinių  ir 

rekomendacijų 

rengimas: 

„Pagalba 

mokiniams, 

turintiems rašymo 

sutrikimų“ 

(rekomendacijos 

mokytojams). 

 „Kodėl vaikas 

neklauso?“ 

(Rekomendacijos 

mokytojams ir 

Specialioji pedagogė, 

logopedė Asta Kairienė 

2019-10 

 

 

 

 

 

 

 

Segtuvas su atmintinėmis ir rekomendacijomis laikomas mokyklos 

bibliotekoje.  
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tėveliams vaikų 

turinčių emocijų ir 

elgesio sutrikimų, 

ugdymo kokybės 

gerinimo 

klausimais). 

„Mokymosi ABC“ 

(mokiniams) 

rengimas. 

3.3. SUP turinčių mokinių 

dalyvavimas miesto 

renginiuose: 

▪ Dailyraščio 

parodoje „Gražiausi 

žodžiai Tau, 

Mokytojau“. 

▪ Šiaulių m. 

bendrojo ugdymo 

mokyklų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

futboliuko turnyre 

▪ Respublikinėje 

mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, 

konferencijoje. 

▪ Viktorinose, 

olimpiadose, 

konkursuose. 

Specialioji pedagogė, 

logopedė Asta 

Kairienė 

2019-09 

 

 

 

2020-03 

 

 

 

2020-03 

 

Visus metus 

Vyks Medelyno progimnazijoje 

 

 

  

Vyks „Salduvės“ progimnazijoje 

 

 

 

Vyks ŠU 

 

Vyks Šiaulių miesto mokyklose 
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3.4. Apskrito stalo 

diskusijų 

organizavimas: 

 Dalyko mokytojų 

metodinėje grupėje – 

„Įtraukusis ugdymas: 

galimybės ir 

sunkumai“. 

 Pradinių klasių 

mokytojų metodinėje 

grupėje – „Įveikime 

sunkumus kartu“. 

Specialioji pedagogė, 

logopedė Asta Kairienė 

 

 

 

2019-12 

 

 

 

2020-04 

 

 

 

3.5. Mokyklos VGK 

konferencija- 

kūrybiškumo 

dirbtuvės skirtingų 

gebėjimų mokiniams 

ir pedagogams 

„Noriu, galiu, 

pasieksiu “. 

Mokytojams 

seminaras 

mokytojams. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mindaugas 

Malcevičius, specialioji 

pedagogė, logopedė 

Asta Kairienė 

2019-12  

3.6 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 
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4.1.1. Labdaros akcija 

„Esame laisvi daryti 

gera“.  

 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2019-12 

 

 

Labdara teikiama Motinos Teresės šeimos namų gyventojams. 

4.1.2. Tolerancijos dienos 

paminėjimas. 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2019-11 Bendradarbiavimas su dienos socialinės globos centru „Goda”. 

4.1.3. Smurto ir patyčių 

prevencija –  akcija 

„Savaitė be patyčių“. 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2020-03  

4.1.4. Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus. 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2020-05 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.  

4.2.2. Projektas „Gyvasis 

pasaulis ir aš“. 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Labdaros akcijos gyvūnų globos namams gavėnios ir advento laikotarpiu. 

4.2.3. Mokinių pagalba 

prailgintos dienos 

grupės mokiniams 

ruošiant namų 

darbus. 

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 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, socialiniais partneriais, įgyvendinant 

programą. 
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kryžkelės“ vykdymas 

5-8 kl. mokiniams. 

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. 

4. Ugdymas karjerai 

4.1. Profesijų dienos 

organizavimas „Šok į 

tėvų klumpes”. 

Klasių auklėtojai Mokslo metų 

eigoje 

Bendru mokyklos ir tėvelių susitarimu lankymasis tėvų darbovietėse. 

4.2. 

 

 

 

 

4.3.  

 

 

 

 

 

 

4.7. 

 

 

 

 

Veiklų 1-4, 5-8 kl., 

numatytų pagal 

Profesinio 

orientavimo 

vykdymo tvarkos 

aprašą, 

įgyvendinimas. 

 

Mokinių profesinis 

informavimas. 

 

 

 

 

Mokinių tėvų 

profesinis 

Karjeros koordinatoriai 

Simona Sidorenko-

Tekužė, Mindaugas 

Malcevičius 

 

 

Karjeros koordinatoriai 

Simona Sidorenko-

Tekužė, Mindaugas 

Malcevičius, Elvyra 

Agrafenina 

 

 

Karjeros koordinatoriai 

Simona Sidorenko-

Tekužė, Mindaugas 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus, karjeros konsultantų 2019-2020 

m. m. veiklos planą. 

 

 

Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo paskirties ir karjeros 

sampratos atskleidimas. Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo 

paskirties ir karjeros sampratos atskleidimas. 

Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, darbo paskirties ir karjeros 

sampratos atskleidimas.  

 

 

Mokinių gebėjimas pažinti profesijų pasaulį. 
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4.8. 

 

 

 

 

 

4.9. 

 

 

 

 

 

4.10  

 

 

 

4.11 

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. 

 

Vyresnių klasių 

mokinių įtraukimas į 

savanoriavimą 

„Mokinys mokiniui“ 

pagalbą. 

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. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pradinių klasių 

mokytojos. 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

 

Du kartus per 

mėnesį 

 

 

Reguliariai 

Karjeros dienų, „Protų mūšių“ konkursų, konferencijų mokiniams organizavimas, 

dalykinių būrelių, STEAM programų, projektų įgyvendinimas,  orientacinių 

žaidimų vedimas. 

 

 

Ekskursijos į tėvų darbovietes, tėvų profesijų pristatymas grupėje, patyriminiai – 

pažintiniai užsiėmimai, kuriuos veda vaikų tėvai.  

 

Pagalba pradinių klasių mokiniams atliekant namų ruošos darbus.  

5.  Socialinių įgūdžių ugdymas 

5.1. Įgyvendinama 

pailgintos dienos 

grupės veikla 1-4 kl. 

Neformaliojo švietimo 

mokytoja Ieva 

Kadžiulytė 

Mokslo metų 

eigoje 
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6. Vaiko sveikatos puoselėjimas 

6.1. Dvasinės sveikatos ugdymas 

6.1.1. Rekolekcijos 

mokytojams ir 

mokiniams. 

Sielovados grupės 

nariai 

Advento ir 

Gavėnios 

laikas 

Vertybinio ugdymo veikla organizuojama visiems veikloje norintiems dalyvauti 

bendruomenės nariams. 

6.2. Socialinės ir psichikos sveikatos stiprinimas 

6.2.1.. 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. 

6.3. Kūno sveikatos stiprinimas 

6.3.1. Akcija ,,Ateik 

pasimatuoti savo 

kraujo spaudimą”. 

Skirta Pasaulinei 

širdies dienai 

paminėti. PUG, 1-

8kl. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2019-09  

6.3.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo akcija 

„Apibėk aplink 

mokyklą“ ( PUG,1-4 

kl.) 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė, 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

2019-09  

6.3.3. Pateikti informaciją 

apie problemas, 

susijusias su mokinių 

sveikatos 

išsaugojimu (traumų 

analizė, mokinių 

sveikatos rodiklių 

analizė ir kt.) 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė 

Mokslo metų 

eigoje 
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6.3.4. 

 

 

Sveikatinimo 

veiklos, konsultacijos 

mokytojams, 

vaikams ir jų tėvams. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

6.3.5. Stendai, skirti 

Pasaulio sveikatos 

dienų paminėjimui.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

6.3.6. Sveikatinimo 

programų (projektų) 

įgyvendinimas. 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Evelina Chadzevičienė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

6.4. Fizinės aplinkos pritaikymas vaiko interesams 

6.4.1. Mokinių apklausos 

organizavimas dėl 

optimalios mokyklos 

aplinkos kūrimo. 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

7. Bendruomenės telkimas 

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

7.2.  Diskusija su tėveliais 

prie arbatos puodelio 

Direktorius Kęstutis 

Šaltis, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mindaugas Malcevičius 

Visus mokslo 

metus, 

kiekvieną 

trečiadienį, 

nuo 8 val. 

 

8. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimas 

8.1. Klasių mikroklimato 

tyrimas naudojant 

„Google forms” 

įrankį 

Socialinė pedagogė 

Daiva Karalienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Atsižvelgiant į 2018-2019 m. m. įsivertinimo metu gautus rezultatus, siekiama 

kurti saugią mokinių ugdymosi poreikiams pritaikytą mokymosi, darbo aplinką. 

Gauti tyrimų rezultatai analizuojami, sudaromas veiksmų planas pastebėtoms 

problemoms šalinti. 

 

____________________________________ 


