
ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS* 

2021 m. 

 

TIKSLAS: Organizuoti šiuolaikišką mokinių ugdymąsi  geroje socialinėje ir emocinėje aplinkoje.  

UŽDAVINIAI: 

• Mokinių, turinčių  ugdymosi sutrikimų bei sunkumų, ankstyva diagnostika.  

• Kvalifikuotos švietimo pagalbos teikimas, kuriant ugdymo proceso, aplinkos patrauklumą bei siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

• Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingas Data 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2021 

m. rengimas. 

Parengta veiklos programa bei numatytos 

priemonės tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. 

A. Šlikienė, VGK 

nariai 

Sausio mėn. 

2. Specialusis ugdymas 

2.1. Mokinių pirminis/pakartotinis pedagoginis 

vertinimas, mokinių  žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms 

nustatymas bei pažangos įvertinimas. 

Atsižvelgiant į savalaikio mokinių pradinio/ 

pakartotinio pedagoginio įvertinimo rezultatus, 

organizuojamas kokybiškas specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimas, ankstyva 

diagnostika 

 

A.Šlikienė 

 L. Žiedienė 

Pagal poreikį 

2.2.  Specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau-SUP) turinčių 

mokinių sąrašų aprobavimas, suderinimas su Šiaulių 

r. švietimo pagalbos tarnyba. 

Aprobuoti, suderinti ir patvirtinti SUP  turinčių 

mokinių sąrašai. 

A. Šlikienė Rugsėjo, sausio 

mėn.  

2.3. Specialiojo pedagogo, logopedo veiklos ataskaitų 

pateikimas. 

   

Atlikta veiklos analizė, sėkmės ir nesėkmės, 

numatyti veiklos tikslai ir uždaviniai kitiems 

metams  

A. Šlikienė 

L. Žiedienė  

Birželio, 

gruodžio mėn. 

 

  

2.4. Mokytojų parengtų pritaikytų ir individualizuotų 

Bendrųjų programų SUP turintiems mokiniams 

aprobavimas 

Aprobuotos pritaikytos ir individualizuotos 

Bendrosios programos, numatyta pagalba 

mokiniui, siekiant asmeninės pažangos 

A 

YHY SUP turinčių mokinių u gdymas  pagal poreikius  i r galimybes .   UUU Sausio, rugsėjo 

mėn. 

2.5. Mokinių individualių poreikių atpažinimo sistemos 

MIPAS (kiekvienam 5–8 kl. mokiniui) parengimas ir 

taikymas. 

Parengta  ir taikoma mokinių individualių 

poreikių atpažinimo sistema  MIPAS. 

L. Žiedienė 
 

2.6. Individualios pagalbos plano mokiniui aptarimas, Kvalifikuotos ir savalaikės  švietimo pagalbos A.Šlikienė Pagal poreikį 



tvirtinimas mokiniui teikimas,  siekiant mokinio asmeninės 

pažangos.  

L. Žiedienė 

2.7.  Atvirų specialiojo pedagogo, logopedo pratybų 

vedimas. 

Didės mokytojų kompetencijos apie SUP 

turintiems mokiniams taikomas mokymosi 

strategijas, gerosios patirties sklaida 

L. Žiedienė, 

A.Šlikienė 

Balandžio, 

spalio mėn. 

2.8. Rekomendacijų rengimas, konsultacijų teikimas 

mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl SUP turinčių mokinių/vaikų 

mokymosi aplinkos pritaikymo, ugdymo būdų ir 

metodų bei mokymosi strategijų. 

Parengtos rekomendacijos, teikiamos 

konsultacijas mokytojams ir mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) dėl SUP turinčių 

mokinių/vaikų ugdymo, gerėja mokinių 

pasiekimai. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė 

R. Veikalienė 

Per mokslo 

metus 

3.  Prevencinis darbas 

3.1. Tiriamoji – analitinė veikla. Posėdžiai. 

3.1.1. Socialinis ir emocinis ugdymas, konsultantų veikla 

gimnazijoje 

Išsiaiškintos problemos, numatytos priemonės 

joms šalinti, konsultantų pagalba klasių 

auklėtojams, ugdant mokinių  asmenines 

vertybes, kurios grindžiamos socialinių ir 

emocinių įgūdžių pagrindu.  

A.Šlikienė, 

R.Veikalienė, 

L.Žiedienė, 

R.Vaičiulienė 

Rugsėjo mėn. 

3.1.2. Žalingų įpročių paplitimas I-III gimnazinėse klasėse 

ir prevencija. 

Dalyvaujant apie 90 proc. mokinių išsiaiškintos 

problemos, numatytos prevencijos priemonės, 

parengtos rekomendacijos.  

R. Veikalienė 

V. Kievišienė 

Spalio mėn. 

3.1.3. Pirmų, penktų klasių ir naujai į gimnaziją atvykusių 

mokinių adaptacijos tyrimas (pagal paruoštą anketą). 

Nustatytos adaptacijos problemos, numatyti 

būdai ir priemonės ugdymo proceso bei aplinkos 

patrauklumui gerinti.  

R.Vaičiulienė, 

R.Veikalienė  

Lapkričio mėn. 

3.1.4. Pagalbos mokiniui specialistų, grupės narių  metinės 

veiklos aptarimas, prioritetai 2022m. 

Atsižvelgiant į ataskaitos rezultatus, numatytos 

veiklos priemonės ir prioritetai.  

A. Šlikienė, 

grupės nariai 

 

Gruodžio mėn. 

3.1.5. SUP turinčių mokinių ugdymosi pasiekimų ir 

pažangos analizavimas. Aplinkos patrauklumas ir 

mokinio asmeninė pažanga.  

  

Apie 60 proc. SUP mokinių padaryta asmeninė 

pažanga, analizuojami ir sprendžiami  įtraukiojo 

ugdymosi sunkumai. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė, 

grupės nariai, 

mokytojai  

Sausio, birželio  

mėn. 

3.1.6. SEU vizijos, priemonių ir konsultantų veiklos 

planavimas. 

Nuosekliai ugdomi mokinių įgūdžiai,  asmeninės 

vertybės grindžiamos socialinių ir emocinių 

įgūdžių pagrindu, įgūdžiai praktikuojami 

skirtingose situacijose ir kontekstuose.  

A.Šlikienė, SEU 

konsultantai ir 

VGK nariai 

Vasario mėn. 



3.1.7. Projektų „Social Breeze“, „Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ įgyvendinimas  gimnazijoje. 

Veiklų organizavimas įvairiose edukacinėse 

erdvėse, skatinant mokinių mokymosi 

motyvaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

A.Šlikienė 

R.Veikalienė 

Kovo mėn. 

3.1.8. Tyrimo “Mano emocijos” rezultatų analizė Tyrime dalyvaujant apie 70 proc. mokinių 

išsiaiškinta kas kelia negatyvias emocijas, 

numatytos priemonės ir būdai teigiamai emocinei 

aplinkai kurti. 

R. Veikalienė 

R,Vaičiulienė 

Kovo mėn. 

3.1.9. Seminaro pedagogams “Verbalinės ir neverbalinės 

kalbos įtaka ugdymo procesui, santykiams su vaikais, 

tėvais, kolegomis“ organizavimas 

Kurdami šiuolaikišką ugdymo aplinką mokytojai 

gebės kontroliuoti savo emocijas, verbalinę ir 

neverbalinę kalbą. Dalyvaus ne mažiau kaip 50 

proc. mokytojų. 

A.Šlikienė 

R.Veikalienė 

Balandžio mėn. 

3.1.10. Pradinių klasių mokinių socialinės emocinės būsenos 

tyrimas ( pagal parengtą klausimyną). 

Tyrimo pagalba nustatyta pradinių klasių 

mokinių socialinė - emocinė savijauta, 

mikroklimatas klasėse, siekiant kurti emociškai 

saugią ir palankią mokymosi aplinką. 

R. Vaičiulienė Gegužės mėn. 

3.1.11. Socialiniai ir sveikos gyvensenos įgūdžiai 

paauglystėje (5-8 kl.) 

Nustatytos socialinės ir sveikos gyvensenos 

problemos, parengtos išvados ir rekomendacijos 

joms šalinti. Dalyvavo apie 90 proc. mokinių 

R. Veikalienė 

V. Kievišienė 

Gegužės mėn. 

3.1.12. SEU įtaka mokinio asmeninei pažangai Aptarta socialinio ir emocinio ugdymo įtaka 

mokinio asmeninei pažangai, numatytos 

priemonės ir būdai, teiktos konsultantų įžvalgos 

veiklos kokybei gerinti.  

A.Šlikienė, SEU 

konsultantai, 

klasių auklėtojai 

Birželio mėn. 

3.2. Prevencinių renginių organizavimas 

3.2.1. Tarptautinės Tolerancijos savaitė. Socialinių, kūrybiškumo, bendradarbiavimo 

įgūdžių lavinimas, pareigos ir pilietinės 

atsakomybės ugdymas. Dalyvavo apie 50 proc. 

mokinių. 

R. Veikalienė 

R. Balčiūnaitė 

R.Vaičiulienė 

Seniūnų taryba 

Lapkričio mėn. 

3.2.2. 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. 

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

brandos kompetencijų ugdymas. 

R. Veikalienė 

R.Balčiūnaitė 

Seniūnų taryba 

Gruodžio mėn. 



3.2.4. VO „Gelbėkit vaikus“ organizuojamas respublikinis 

projektas „Solidarumo bėgimas“ 

Mokinių pilietinės atsakomybės ir asmenybės 

brandos kompetencijų ugdymas. 

R. Veikalienė 

R.Vaičiulienė 

Seniūnų taryba 

Spalis-gruodis 

4.  Darbas su tėvais 

4.1. Diskusija “Įtraukusis ugdymas. Ar mes tam 

pasirengę?” 

Išsiaiškinta tėvų, mokytojų, mokinių nuomonė 

apie įtraukųjį ugdymą, frustracijas ir numatytas 

planas joms mažinti. 

A.Šlikienė 

R.Veikalienė 

L.Žiedienė 

Spalio mėn. 

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 specialistų pagalbos. 

A. Šlikienė 

L. Žiedienė 

Per mokslo 

metus 

4.3. Pranešimas ir atmintinės tėvams „Ką turėtų žinoti 

pirmokų tėvai?“ pristatymas. 

Pedagoginis tėvų švietimas, supažindinimas su 

pagalbos vaikui būdais ir galimybėmis 

gimnazijoje. 

A. Šlikienė,  

L. Žiedienė 

R. Veikalienė 

Birželio mėn. 

4.4. Pedagoginis tėvų švietimas gimnazijos svetainėje, 

susirinkimų, individualių pokalbių, diskusijų metu. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinio 

tėvais, socialinių, pedagoginių, psichologinių 

problemų analizavimas, stebėjimas ir savalaikės 

pagalbos suteikimas 

Komisijos nariai Per mokslo 

metus 

5. Kita veikla 

5.1. Diskusija “Mūsų psichinė sveikata” II-III gimnazijos 

klasėse 

Mokiniai supras psichinės sveikatos svarbą ir 

gebės rūpintis ja. 

V. Kievišienė Spalio mėn. 

5.2. Diskusija “Gyvenu ne vienas” 7-8 kl.  Mokiniai mokysis priimti kitus ir suvoks 

bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą 

gyvenime. 

Bendravimas, ko tikimės iš kitų, ką privalome 

duoti kitiems 

V. Kievišienė Rugsėjis 

5.3. 1-7 kl. specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių 

mokinių respublikinio eilėraščio 

deklamavimo  konkurso, skirto Tarptautinei žemės 

Konkurse dalyvaujant ne mažiau kaip 10 

gimnazijos SUP turinčių mokinių, lavinami 

mokinių gebėjimai 

L. Žiedienė Kovo mėn. 



dienai paminėti, organizavimas .  

5.4. Pranešimas mokytojams  „Mokinių kalbinių 

gebėjimų ugdymas 5-8 klasėse“.  

Mokytojų žinių ir įgūdžių apie mokinių skaitymo 

strategijas, kalbos ugdymo metodus gilinimas. 

L. Žiedienė Vasario mėn. 

5.5. Krizinių situacijų sprendimas. Krizės valdymo priemonių numatymas, 

užtikrinta savalaikė pagalba bei saugumas 

bendruomenės nariams. 

Komisijos nariai Per metus 

5.6. Kabineto, aprūpinto šiuolaikinėmis priemonėmis ir 

skirto socialiniam bei emociniam ugdymui, įrengimas 

Sukurta patraukli aplinka padedanti vaikui siekti 

asmeninės pažangos, ugdytis socialinius ir 

komunikacinius įgūdžius, atpažinti ir valdyti 

emocijas, mokytis savikontrolės.  

VGK nariai Spalio-lapkričio 

mėn. 

5.7. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais: Gruzdžių 

seniūnija, policija, VTAS,   Šiaulių rajono švietimo 

pagalbos  tarnybos specialistais.  

SUP turinčių mokinių ugdymas pagal poreikius ir 

galimybes, savalaikės ir kvalifikuotos pagalbos 

teikimas, prevencija. 

A.Šlikienė 

R. Veikalienė 

L.Žiedienė 

Per metus 

5.8. Kvalifikacijos kėlimas. Dalyvavimas socialinio ir 

emocinio ugdymo lyderių - konsultantų rengimo 

mokymuose. 

Gilintos žinios apie įsitraukusio mokymo 

matmenis, socialinio ir emocinio ugdymo 

kompetencijas bei konsultantų veiklą. Į socialinį 

ir emocinį ugdymą įtraukta visa bendruomenė, 

sukurta gera socialinė ir emocinė aplinka 

gimnazijoje. 

A.Šlikienė, 

R.Veikalienė, 

L.Žiedienė, 

R.Vaičiulienė 

R.Bernotienė 

Sausio mėn. 

*Planas gali būti koreguojamas, papildomas 

*Nenumatytais atvejais veiklos planas ir terminas gali keistis 

  

                                                                                                                                                    Vaiko gerovės komisijos pirmininkė:                Asta Šlikienė 


