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2020–2021 M. M.
TIKSLAS
Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą
savijautą, brandą.
UŽDAVINIAI
1. Užtikrinti mokinio saugumą, stiprinant socialinį-emocinį ugdymą, kuriant pozityvų mikroklimatą.
2. Teikti kompleksinę švietimo pagalbą kiekvienam mokiniui, plėtojant įtraukiojo ugdymo nuostatas.
3. Padėti mokiniui patirti mokymosi džiaugsmą, asmeninės ūgties sėkmę.
4. Įvykus krizei ar ekstremaliems atvejams suteikti kvalifikuotą pagalbą progimnazijos bendruomenei.
Uždavinys
1. Užtikrinti
mokinio
saugumą,
plėtojant
socialinį-emocinį
ugdymą, kuriant
pozityvų
mikroklimatą.

Priemonės

Vykdytojai/
Partneriai

Įgyvendinti ir
koordinuoti
prevencines
programas.
Ankstyvoji
prevencinė programa
„Laikas kartu“

PUG auklėtiniai ir
grupės vadovas

Ankstyvoji
prevencinė programa
„Antras žingsnis“

1–4 klasės
mokiniai ir
vadovai

Gyvenimo įgūdžių
programa „LIONS
QUEST“ (5–8 kl.)

5–8 klasių
mokiniai ir
vadovai

Alkoholio, tabako
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų vartojimo
tęstinė prevencijos

Socialinis
pedagogas,
sveikatos
priežiūros
specialistas,

Data

Laukiamas
rezultatas

Per mokslo
metus

Gerėja mokinių
socialiniai įgūdžiai,
ugdomi gebėjimai
spręsti konfliktines
situacijas,
stiprinamas
socialinis
bendravimas.
Sumažėja
konfliktinių
situacijų, pozityvūs
tarpusavio
santykiai.

2020 m.
09–11 mėn.

Padaugės mokinių,
gebančių priimti
teisingus
sprendimus,
atsispirti neigiamai

programa „Tavo
pasirinkimas“.

1–8 klasių
mokiniai

VGK posėdžiuose
spręsti iškilusias
netinkamo mokinių
elgesio, patyčių ir/ar
smurto atvejų,
lankomumo
problemas ir taikyti
tinkamus pagalbos
būdus (susitarimai,
taisyklės, tvarkų
aprašai).
Pedagoginė,
socialinė,
psichologinė pagalba
naujai atvykusiems
mokiniams.

VGK nariai, klasių
vadovai,
atitinkamų
institucijų atstovai
(pagal poreikį)

Per mokslo
metus

Švietimo pagalbos
specialistai, klasių
vadovai

2020 m.
09–10 mėn.

Tyrimas „5 klasės
mokinių adaptacija
dalykinėje sistemoje“

A. Liaudinskienė
5 klasės mokiniai
Psichologė
J. Galinskienė

2020 m.
12 mėn.

Dalyvauti
socialiniuose, sveikos
gyvensenos
projektuose, akcijose,
rajoniniuose ir
respublikiniuose
konkursuose.

Pagalbos mokiniui
specialistai, klasių
vadovai

Per mokslo
metus

Mokymosi stilių
nustatymas.

Psichologė
J. Galinskienė

2021 m.
04/05 mėn.

bendraamžių įtakai,
susiformuos
kritiškas požiūris į
žalingų įpročių
pavyzdžius, bus
ieškoma prasmingų
laisvalaikio leidimo
būdų.
Mažėja netinkamo
mokinių elgesio,
patyčių atvejų,
suteikiamas
kvalifikuotas
paslaugų ir
pagalbos poreikis
vaikui, jo šeimai.

Mokiniai lengviau
priims adaptacijos
pokyčius,
savarankiškai ir su
švietimo pagalbos
specialistų pagalba
spręs sunkumus.
90 proc. penktokų
progimnazijoje
jaučiasi saugūs;
veiklos įsivertinime
ir tyrimuose
santykiai ir mokinių
savijauta vertinama
„gerai“.
Ne mažiau kaip 90
proc. mokyklos
bendruomenės
narių dalyvaus
projektuose, bus
ugdomos
bendrosios
kompetencijos.
Visiems 4–8 kl.
mokiniams bus
nustatytas
mokymosi stilius,
suteikta informacija

. Teikti
kompleksinę
švietimo pagalbą
kiekvienam
mokiniui,
plėtojant
įtraukiojo
ugdymo
nuostatas.

klasių vadovams,
mokytojams.
Mokytojai
supažindinami su
PUG vaiko
brandumo
rodikliais, pradinio
ugdymo programos
mokinio
pasiekimais,
individualiais
gebėjimais,
galimais
sunkumais.
Pagalbos mokiniui
specialistai numatys
siekiamus ugdymo
tikslus, suplanuos
jų įgyvendinimo
žingsnius,
atsakomybes,
periodiškus
susitikimus
rezultatams aptarti.
Suderintas su ŠPT
pagalbos gavėjų
sąrašas,
sistemingai
teikiama pagalba
SUP turintiems
mokiniams.

Pasitarimas dėl
nuoseklaus perėjimo
iš vienos ugdymo
programos į kitą ir
kryptingo jos
tęstinumo (iš PUG į 1
klasę, iš 4-os į 5
klasę)

V. Anelauskienė
R. Janulevičienė
V. Vyšniauskienė
Būsimi 1-os ir
5-os klasės
mokytojai

iki
2020-09-01

Pasitarimai dėl
mokinio, turinčio
įvairiapusių raidos
sutrikimų, ugdymo
organizavimo ir
pagalbos teikimo.

V. Anelauskienė
VGK nariai
Ž. Galinytė
R. Muleckienė

Per mokslo
metus

Pagalbos gavėjų
sąrašo sudarymas;
švietimo pagalbos
specialistų veiklos
planų ir darbo su
mokiniais
tvarkaraščių
rengimas ir
derinimas.
Bendradarbiavimas
su miesto seniūnijų
atvejo vadybininkas,
teikiant kompleksines
paslaugas šeimai.
Individualios
pagalbos mokiniui
planų ir tvarkaraščių
parengimas.

VGK pirmininkė,
švietimo pagalbos
specialistai

2020-09
mėn.
2021-01
mėn.

VGK nariai
Klasių vadovai
Švietimo pagalbos
specialistai

Pagal
poreikį

Suteikta
visapusiška
kompetentinga
pagalba šeimoms.

VGK pirmininkė,
švietimo pagalbos
specialistai, klasių
vadovai

2020-09/10
mėn.

Užtikrintas
tinkamas vaiko
ugdymas pagal jo
poreikius ir ŠPT
rekomendacijas.

Mokinių, kuriems
reikalingas švietimo
pagalbos tarnybos
pirminis ar
pakartotinis

VGK pirmininkė

2020-10
2020-01/
pagal
poreikį

Laiku pastebimi
mokinio mokymosi
sunkumai,
atliekamas pirminis

įvertinimas, sąrašo
sudarymas,
dokumentų
parengimas išsamiam
vertinimui ŠPT.
Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių,
individualias
galimybes
atitinkančių
ugdymo(si)
pasiekimų bei
pažangos stebėjimas,
bendrųjų
kompetencijų
ugdymas ( MŪD,is)
Individualių planų
parengimas ir
pagalbos teikimas
mokiniams,
turintiems mokymosi
spragų (po ligos,
mokyklos
nelankymo,
nuotolinio
mokymo(si) dėl
ypatingų aplinkybių
ar gabesniesiems,
siekiantiems
aukštesnio pasiekimų
lygio.
Individualios
konsultacijos
specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių
mokinių tėvams.
Mokyklos
bendruomenės
konsultavimas ir
informacijos
pasidalinimas
įvairiais klausimais,
susijusiais su
švietimo pagalba.

gebėjimų
įvertinimas.

VGK nariai,
dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai,
klasių vadovai

Kartą per
pusmetį

Sistemingai
analizuojama
asmeninė mokinio
pažanga, stiprinama
mokymosi
motyvacija,
ugdomos
bendrosios
kompetencijos (1–8
klasėse).

VGK nariai,
klasių vadovai,
dalykų mokytojai

Pagal
poreikį

Teikiama pagalba,
siekiant asmeninės
pažangos, šalinant
mokymosi
praradimus ar
spragas, stiprinama
mokėjimo mokytis
kompetencija.

Dalyko mokytojai,
švietimo pagalbos
specialistai, klasių
vadovai

Per mokslo
metus

Tėvai sistemingai
gaus informaciją
apie vaiko
ugdymo(si) sėkmę.

VGK nariai,
švietimo pagalbos
mokiniui
specialistai,
mokytojai

Per mokslo
metus

Bendruomenės
nariai bus nuolat
konsultuojami
aktualiais
klausimais apie
įtraukųjį ugdymą
bei švietimo
pagalbą.

3. Padėti
mokiniui patirti
mokymosi
džiaugsmą,
asmeninės ūgties
sėkmę.

Vaiko gerovės
komisijos narių bei
mokytojų
kvalifikacijos
kėlimas kursuose,
seminaruose,
pasidalinimas
įgytomis žiniomis.
Vaiko gerovės
komisijos narių
susirinkimai
(kiekvieno mėn.
paskutinį trečiadienį
arba pagal poreikį).

VGK nariai,
mokytojai,
švietimo pagalbos
specialistai

Per mokslo
metus

Pedagogai tobulins
savo profesinę
kompetenciją,
dalinsis gerąja
patirtimi.

VGK nariai,
mokytojai,
švietimo pagalbos
specialistai

Per mokslo
metus

Anketinė apklausa
„Mokymosi
džiaugsmas”
(5–8 kl.)

V. Anelauskienė
J. Ribačionkienė
D. Tarnauskienė
J. Galinskienė
Klasių vadovai

2020 m.
10–11 mėn.

VGK komisijos
posėdžiai
organizuojami
sistemingai,
operatyviai
sprendžiamos
problemos.
Paaiškės priežastys,
skatinančios
(mažinančios)
mokymosi
džiaugsmą.

Fotografijų, laiškų,
eilėraščių paroda
„Man patinka
mokytis”

Švietimo pagalbos
specialistai,
klasių vadovai

Dalyvavimas
mokymo(si)
programoje „Veiklos
tyrimas mokytojų
profesiniam augimui
ir mokyklos
tobulinimui“.
Tyrimas –
„Mokymosi
džiaugsmas“.
Pamokos studija.
Įvairiomis formomis
tobulinamos
formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
veiklos, skatinančios
mokinių smalsumą,
entuziazmą,
sudarančios sąlygas
išgyventi pažinimo ir
kūrybos džiaugsmą.

V. Anelauskienė
J. Ribačionkienė

iki 2020 m.
12 mėn.

Pagalbos mokiniui
specialistai,
mokytojai

Per mokslo
metus

2021 m.
03 mėn.

Mokiniai pasidalins
savo patirtimi,
emocijomis,
sustiprės
pasitikėjimas
savimi.
Mokytojai padės
vienas kitam
tobulėti, sustiprės
gebėjimai ugdyti
mokinių mokėjimo
mokytis
kompetenciją,
patirti mokymosi
džiaugsmą.
NŠA anketos
duomenimis
„Mokymosi
džiaugsmo“ įvertis
padidės bent 1 proc.
NŠA – 2,4 proc.
Įsivertinimo – 2,9
proc.

4. Įvykus krizei
ar ekstremaliai
situacijai,
suteikti
kvalifikuotą
pagalbą
progimnazijos
bendruomenei.

Veiksmų plano
sudarymas.
Tarpininkavimo
paslaugos,
struktūruotų pokalbių
vedimas, pranešimo
paruošimas.

PRITARTA
Vaiko gerovės komisijos
2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio
protokolo nutarimu Nr. 7.15-5

Mokyklos
administracija,
klasių vadovai,
mokinių tėvai,
Švietimo pagalbos
tarnybos, Vaiko
teisių apsaugos
atstovai.

Per mokslo
metus

Laiduojama palanki
psichologinė ir
socialinė ugdymosi
aplinka, padedamos
spręsti problemos.

