
Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos  

2022 metų veiklos plano 

13 priedas 

 

JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS   

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.  

  

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą  

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Komisija atlieka visas funkcijas, numatytas Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame 

progimnazijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1V-92 „Dėl Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas yra 2022 metų progimnazijos veiklos plano dalis. 

 

Trumpa situacijos analizė:  

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijoje 2022 m. sausio 1 d. duomenimis mokosi 173 mokiniai. Progimnazijoje dirba pagalbos mokiniui 
specialistai:  

specialusis pedagogas - logopedas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas, du mokytojo padėjėjai (1 etatas). 13 – vidutiniai, 8 – dideli specialieji 
ugdymosi poreikiai, 21 mokinys – kalbos ir kalbėjimo sutrikimai. Specialistai teikia pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Socialiai 

remtinų mokinių ir gaunančių nemokamą maitinimą – 82.   

 

Tikslas:   Rūpintis  mokiniui   saugia  ir  palankia   mokymosi   aplinka,  teikiant   švietimo  pagalbą,   šalinant  priežastis,   kurios  trukdo  

mokiniams ugdytis   bei  gerinti  ugdymo(si)   rezultatus,   atsižvelgiant   į kiekvieno   mokinio  gebėjimus   ir poreikius,   gerą  savijautą,    užtikrinant   

emociškai   saugią, palankią  ugdymo(si)  ir edukacinę  aplinką bei vykdant  kitas su vaiko  gerove susijusias  funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti   pedagoginę,    psichologinę,    socialinę   pedagoginę,    specialiąją   pedagoginę pagalbą  progimnazijos bendruomenės    nariams   

ugdymo organizavimo, pritaikymo,  mokymosi  sunkumų,  netinkamo  elgesio,  lankomumo,  geros savijautos,  saugumo  užtikrinimo  ir kitais klausimais. 

2.  Analizuoti  teikiamos  švietimo  pagalbos  mokiniui  veiksmingumą,   esant poreikiui  koreguoti  švietimo  pagalbos  priemonių  teikimą. 

3. Analizuoti   mokinių   nesėkmingo   mokymosi   priežastis,   elgesio  taisyklių   pažeidimus,   lankomumo   problemas,   ieškoti   galimų  

problemos sprendimo  būdų.  

4.  Koordinuoti  prevencinės programos „Savu keliu“ (2-8 kl.), „Zipis“ (1 kl.), „Geros savijautos“ programų įgyvendinimą. 

5.  Stiprinti  progimnazijos  pozityvų  mikroklimatą  ir bendruomenės   narių psichinę  sveikatą bei savijautą. 



6.  Skatinti   aktyvų  ir  pozityvų progimnazijos bendruomenės narių  tarpusavio   bendravimą   bei  bendradarbiavimą,    sprendžiant   su  vaiko  

gerove susijusius  klausimus. 
7. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, sprendžiant iškilusias problemas. 

            8. Vykdyti  krizių valdymą. 
  

ORGANIZACINĖ VEIKLA  

  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Sudaryti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2022 

m. m.  

Iki 2022-01-03 VGK pirmininkas, 

VGK sekretorius  

  

2.  Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius.  2022 m. pagal poreikį  VGK pirmininkas    

3.  Parengti Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą.  2022 m. gruodis  VGK pirmininkas, 

sekretorius, pagalbos 

mokiniui specialistai  

  

4.  Parengti informacinius pranešimus mokytojams, mokinių tėvams  2022 m. (ne rečiau 

kaip 3 kartus per 

metus) 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

  

   

PREVENCINĖ VEIKLA  

  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Visų klasių mokinių supažindinimas su mokinio elgesio taisyklėmis, 

pamokų lankomumo, uniformų dėvėjimo tvarka ir kitais 

dokumentais.   

2022 m. rugsėjis  socialinis pedagogas, 

klasių vadovai  

  

2.   Žalingų įpročių prevencijos priemonės:  

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos integravimas į mokomuosius 
dalykus  

2022 m.  

  

 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai  

  



2. Dalyvavimas prevencinėse akcijose, renginiuose: Pasaulinė 

sveikatos diena, pasaulinė AIDS diena,   

3. Įvairios šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas ir 

viešinimas progimnazijos interneto svetainėje, stenduose. 

3. Smurto ir patyčių mažinimo prevencinės priemonės:  

1. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“.  

2. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su „Patyčių dėžutės“ 

naudojimosi galimybėmis.  

3. Tyrimas „Mikroklimatas progimnazijoje“ 5-8 kl. mokiniams 

2022 m. pagal 

mėnesio planus 

 

socialinis pedagogas, 

psichologas, klasių 

vadovai 

 

4. Prevencinių programų įgyvendinimas:  

1.,,Zipio draugai“ (1 kl.) 

2. „Savu keliu“ (2-8 kl.) 

2022 m.  V.Žiemienė, socialinis 

pedagogas, klasių 

vadovai 

 

5. Korupcijos prevencija: 

1. Paskaita diskusija 7-8 kl. mok. 

2. Klasių valandėlės 1-8 kl. mok. 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, 

istorijos mokytojas 

 

6. Prevencinė veikla skirta mokyklos bendruomenei: 

1.Tėvų švietimas (paskaitos, pranešimai,  individualūs 
užsiėmimai). 

2. Informacijos atnaujinimas progimnazijos interneto svetainėje 
(naudingos nuorodos, pranešimų medžiaga, kontaktinė informacija 

ir kt.) 

3. Informavimas apie prevencines priemones esant Covid-19 

pandemijai. 

4. Seminaras „Emocinė sveikata ir streso įveikimo būdai“ 

2022 m. (ne rečiau 

kaip 3 kartus per 

metus) 

 

 

 

 

 

2022-04-19 

VGK,  pagalbos 

mokiniui specialistai  

 

7.  Patyčių atvejų arba kitų įvykių nagrinėjimas ir poveikio priemonių 

taikymas.  

2022 m. pagal poreikį  VGK, pagalbos 

mokiniui specialistai  

  

8.  Mokinių stebėsena siekiant ugdyti atsparumą, užkirsti kelią 

žalingiems įpročiams – rūkymui, svaigalų vartojimui.  

Visus mokslo metus  socialinis pedagogas    

9.  Mokinių pamokų lankomumo stebėsena ir prevencija. Mėnesio, 
pusmečio, metų pamokų lankomumo ataskaitų rengimas ir analizė. 

Visus mokslo metus  klasių vadovai, 

pavaduotoja ugdymui   

  



10.  Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų budėjimas pertraukų metu 

progimnazijoje.  

Visus mokslo metus  pavaduotoja ugdymui     

11.  Pagalbos naujai į progimnaziją atvykusiems mokiniams teikimas.  Pagal poreikį  socialinis pedagogas    

12. Sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių ugdymo veikla: 

1. Europos judumo savaitėi skirti renginiai. 

2. Progimnazijos bendruomenės pėsčiųjų žygiai. 

3. Paskaitos, klasių valandėlės sveikatos temomis. 

4. „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ veiklų organizavimas (pagal 

planą) 

5. Progimnazijos bendruomenės dūzgės 

2022 m. (pagal 

mėnesio planus) 

VGK, kūno kultūros 

mokytojai 

  

13.  Prevencinės pamokėlės „Saugus internetas“.  2022 m. balandis  socialinis pedagogas, 

informacinių 

technologijų mokytoja  

  

14.  Programos mokinių emocinės savijautos bei psichikos sveikatos 

gerinimui „Gera savijauta“ teikiamų paslaugų tikslingas planavimas 

ir įgyvendinimas.  

2022 m.  psichologas,  

1-8 klasių vadovai  

  

15.  Paskaitėlės su bendruomenės pareigūnu „Saugus eismas“.  2022 m. rugsėjis  socialinis pedagogas,  

1 klasių vadovai  

  

16.  Klasės valandėlės „Tikslai, jų siekimas ir įgyvendinimo būdai“, 

„Lyderystė – konfliktų sprendimai“.  

2022 m.  socialinis pedagogas, 

klasių vadovai  

  

17. Tolerancijos dienos minėjimas.  2022-11-18  VGK nariai    

18. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimas 

prevenciniais klausimais.  

2022 m. pagal poreikį  VGK nariai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

klasių vadovai  

  

19..  Individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų teikimas emocijų 

ir elgesio ir kitų sunkumų turintiems mokiniams, individualus tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bei mokytojų konsultavimas.  

2022 m. pagal poreikį Progimnazijos 

kapelionas, Panevėžio 

PPT specialistai  

  



20.  Bendradarbiavimas su Jonavos rajono socialiniais partneriais dėl 

sunkumų turinčių mokinių.  

2022 m. pagal poreikį VGK nariai    

  

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS  

  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo sudarymas, 
jo suderinimas su Jonavos ŠPT  PPT skyriumi ir teikimas tvirtinti 
progimnazijos direktoriui.  

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas.  

Iki 2022-09-01   specialusis pedagogas, 

logopedas  

  

2. Mokinių kalbinių įgūdžių tikrinimas, kalbos bei kalbėjimo sutrikimų 
diagnozavimas, diagnozių tikslinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, 
rūpintojų) sutikimą).  

Kalbos, kalbėjimo sutrikimų šalinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą).  

2022 m. 

  

  

 

logopedas   

3. Mokytojų supažindinimas su SUP mokinių klasėje ypatumais. 

Veiklos organizavimas, koordinavimas ir pagalbos teikimas.  

2022 m. pagal poreikį specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas  

  

4. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pirminis pedagoginis – 

psichologinis vertinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą).  

2022 m. pagal poreikį specialusis pedagogas, 

logopedas  

 

5. Pagalbos mokiniui planų parengimas ir derinimas su mokinio tėvais. 

Sistemingas planų įgyvendinimo aptarimas, pokyčių įvertinimas, 

planų koregavimas 

2022 m.  

1 kartą per mėn. 

(paskutinį mėn. 

trečiadienį) 

VGK, dalykų 

mokytojai 

 



6.  Individualių ir grupinių pratybų programų sudarymas. Tvarkaraščio 

derinimas.  

2022 m. rugsėjis      

7.  Individualios konsultacijos, rekomendacijos mokytojams (tėvams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių, taikymo, pagalba sprendžiant iškilusias situacines 

problemas.  

Tėvams (globėjams,  

rūpintojams) ir 

mokytojams 

pageidaujant  

VGK pirmininkas, 

specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas  

  

8.  Mokytojų parengtų pritaikytų dalyko ugdymo programų SUP 

mokiniams direktoriui tvirtinti teikimas.  

Iki 2022-09-05   VGK pirmininkas, 

specialusis pedagogas  

  

9.  Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pirmojo ir antrojo pusmečio 

pasiekimų, individualios pažangos aptarimas.  

2022 m. vasaris, 

birželis  

VGK nariai, 

mokytojai, dirbantys 

su SUP turinčiais 

mokiniais  

  

10.  Kvalifikuotos pedagoginės, specialiosios pedagoginės,  

psichologinės, socialinės pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams)   

2022 m.  specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas  

  

11.  Pirmokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas.  2022 m. spalis  psichologas    

12.  Penktokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas.  2022 m. spalis  psichologas   

13.  Susitikimas su 5 klasėse dėstančiais mokytojais „Mokinių ugdymo 

veiksmingumo pasiekimų gerinimas 5-oje klasėje“.  

2022 m. spalis VGK  

5 klasės vadovas, 

dėstantys mokytojai 

  

14. Elgesio, bendravimo sunkumų turinčių vaikų stebėjimas, aptarimas, 

individuali arba grupinė pagalba  

 2022 m. pagal poreikį direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis 

 



pedagogas, 

psichologas 

15.  Darbo su gabiais mokiniais aptarimas, sprendimų priėmimas.  2022 m. lapkričio, 

balandžio mėn. 

VGK, metodinių 

grupių pirmininkai  

  

16.  Tikslingi ir sistemingi susitikimai su mokytojais dalykininkais dėl 

SUP mokinių integravimo, klasės naujokų, pedagogų informavimo 

apie klasėje esamą situaciją. Veiklų ir pagalbos priemonių 

planavimas, vykdymas ir aptarimas (refleksija).  

2022 m. pagal poreikį VGK, socialinis 

pedagogas  

  

  

INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA IR BENDRADARBIAVIMAS  
  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų, pranešimų ir kt.) 

rengimas (atnaujinimas), naudingų  nuorodų  skelbimas / talpinimas 

progimnazijos stenduose, interneto puslapyje, progimnazijos 

socialinių tinklų paskyroje, e-dienyne.  

2022 m. (ne rečiau 

kaip 3 kartus per 

metus)  

VGK nariai, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai  

  

2.   Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų individualių bei 
grupinių konsultacijų, susitikimų, seminarų organizavimas.  

 

2022 m. pagal poreikį VGK nariai, pagalbos 

mokiniui specialistai  

  

3.  Bendradarbiavimas su VTAĮT prie SADM specialistais, Jonavos 

ŠPT PPT skyriaus specialistais, Šveicarijos seniūnijos socialinėmis 

darbuotojomis, Visuomenės sveikatos priežiūros biuru. 

2022 m.  socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas  

  

4.  Kvalifikacijos tobulinimo vaikų gerovės užtikrinimo srityje 

progimnazijoje dirbantiems mokytojams inicijavimas.   

Pranešimas „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. 

2022-04-21 VGK nariai  

IMK 

  



5.  Dalyvavimas projektuose. Atsižvelgiant į progimnazijos poreikius ir 

galimybes dalyvauti įvairių institucijų organizuojamuose 

projektuose.  

2022 m.  pagalbos mokiniui 

specialistai  

  

6.  8 klasės SUP mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas dėl 

mokinių tolimesnio ugdymo įstaigos pasirinkimo.  

2022 m. balandis 

gegužė  

specialusis pedagogas    

  

TIRIAMOJI VEIKLA  

  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Pirmokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas.  2022 m. spalis  psichologas   

2.  Penktokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas.  2022 m. spalis  psichologas  

3.  Mikroklimato progimnazijoje tyrimas.  2022 m. gegužė  psichologas   

4.  IU ir PU mokinių tėvų tyrimas „Lūkesčiai progimnazijai“ 2022 m. balandis psichologas, socialinis 

pedagogas 

  

5.  5-8 klasių mokinių ir mokytojų tyrimas „Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimas progimnazijoje“ 

2022 m. balandis VGK   

   

KRIZIŲ VALDYMAS  
  

Eil. 

Nr.  

VEIKLA  LAIKOTARPIS  ATSAKINGI  PASTABOS  

1.  Įvykus krizei progimnazijoje sudaryti ir veikti pagal krizės valdymo 

priemonių planą.  

Esant krizei  direktorius  

Krizių valdymo 

komanda  

  



2.  Parengti informaciją ir informuoti apie krizę progimnazijos 

bendruomenę, vaiko teisių apsaugos tarnybą.  

Esant krizei  direktorius  

Krizių valdymo 

komanda  

  

3.  Įvertinti asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba, ir 

organizuoti jos teikimą.  

Esant krizei  Krizių valdymo 

komanda  

  

  
 

__________________ 
  

  

 

  


