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 Veiklos tikslas:    

Kurti ir palaikyti mokykloje-vaikų darželyje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius 

tarpusavio santykius. 

 

Uždaviniai: Organizuoti ir koordinuoti darbą bei ugdymą, formuojant vaiko savigarbą ir 

motyvaciją mokytis.  

Integruojant prevencines priemones į ugdymo turinį, kurti fiziškai ir psichologiškai saugią  socialinę 

aplinką ugdytiniams. 

IInnddiivviidduuaalliizzuuoojjaanntt  uuggddyymmoo  pprroocceessąą,,  sskkaattiinnttii  uuggddyyttiinniiųų  ppaassiittiikkėėjjiimmąą  ssaavvoo  jjėėggoommiiss  iirr  ggaalliimmyybbęę  

rreeaalliizzuuoottii  ssaavvee.. 

 

Laukiami rezultatai :  
1. Naudojant aktyvaus ugdymo metodus (paskaitas, anketas, filmus, interviu, vaidybą, diskusijas, 

darbą grupėje ir t.t.) pagerins vaikų pasitikėjimą savimi, bendravimą, sustiprins vaikų atsakomybę, 

įsipareigojimus. 

 

Eil.Nr. VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

POSĖDŽIAI 

1. VGK veiklos plano (projekto) 

pristatymas.  

Sausio mėn. 

 

 VGK pirmininkė  

 

2.  Specialiųjų poreikių ugdytinių 

tėvų požiūris į specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo 

tvarką ir pagalbą vaikui.  

Vasario mėn.  I-IV klasių mokytojos, auklėtojos 

(pateikti duomenys iš anketinės 

apklausos) 

3.   Specialistų ir pedagogų 

bendradarbiavimas, ugdant 

specialiųjų poreikių vaikus. 

Balandžio mėn. Specialistai  

4. Ugdymo individualizavimas ir 

motyvuojanti ugdymo  aplinka - 

vaiko sėkmingo mokymo(si) ir 

ugdymo(si) garantas. 

  

Birželio mėn. Specialistai 

5.  Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašo 

aprobavimas 2018-2019 m. m.ir 

pateikimas PPT. 

 

Rugsėjo mėn.  VGK  pirmininkė  

6. Mokytojų dirbančių su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių, parengtų pritaikytų, 

individualizuotų ugdymo 

programų derinimas. 

Spalio mėn.  

 I-IV kl.mokytojos, darželio auklėtojos 

7.  1-os klasės mokinių adaptacija.  

 SUP turinčių mokinių daroma 

pažanga ir pasiekimai. 

Lapkričio mėn. Soc.pedagogė ,  

Spec.pedagogas ir kiti specialistai. 



8. Mokinių, darželio gr.vaikų 

lankomumas, suvestinių analizė. 

Pamokų praleidimas be 

priežasties, vėlavimas į pamokas. 

 

Gruodžio mėn.  Sveikatos priežiūros specialistė  

 

KITA VEIKLA 

1. Pedagogų, tėvų konsultavimas  

apie patiriamus vaikų emocijų ir 

elgesio sunkumus, bei kalbos, 

kalbėjimo komunikacijos 

sutrikimus, regos sutrikimus 

 

Per metus Specialistai, soc.pedagogė  

 

2. 

Sistemingas informacinio stendo 

išleidimas (Žalingų įpročių 

prevencijai, Patyčių ir smurto 

prevencijai ir kt.) 

 

Per metus Soc.pedagogė 

 

   3 Linksmosios pertraukos  

pradinių klasių mokiniams. 

 

    Per metus Sveikatos priežiūros specialistė  

 Prevencinės savaitės 

organizavimas „Savaitė be 

patyčių“ 

 

Kovo mėn. Soc.pedagogė  

 

4. Akcija:“Darom“ 

 

Balandžio mėn. Auklėtojos, mokytojos 

5. Saugaus eismo akcija – „Kelias į 

mokyklą su atšvaitu“ 

 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

 Pradinių kl.mokytojos 

6. Tarptautinė diena „Be smurto“- 

klasių valandėlės. 

 

Spalio  mėn.10 d. Prad. Kl.mokytojos, soc.pedagogė 

7.  Akcija„Tolerancijos diena“ Lapkričio mėn.15 

d. 

Soc.pedagogė  

8. Darbas su socialinės rizikos 

šeimomis, pagalbos teikimas 

 

Per metus Pailgintos gr. pedagogė   

9.  Paskaita: „Vaiko emocinio ir 

fizinio smurto prevencija“ 

Vasario mėn.  Rajono vaikų teisių apsaugos 

specialistai (G.Blažienė) 

                                                                          

           

                                                                           VGK pirmininkė                         V.Kutkienė 




