
 

            

                PATVIRTINTA  

                Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos  

direktoriaus 2021-01-18 
 įsakymu Nr. V-8 

                 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 m. m. 
 

 Vaiko gerovės komisijos 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 2020 m. rugsėjo 21d.  direktoriaus įsakyme Nr. V-155 ,,Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo aprašas“. 2020-2021 m. m. veiklos prioritetai ir veiklos pateikiamos žemiau pateiktoje lentelėje. 
 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Atsakingas Veiklos Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

1 Bendradarbiavimas su 

mokytojais. 

E. Geštautienė 

J.Butkevičienė 

1. Pateiksime bendrines rekomendacijas  

1 – 8 -ų klasių  mokytojams  

diferencijuojant užduotis pamokose SUP 

mokiniams. Patalpinsime mokyklos 

intranete. 

2. Su kiekvienu mokytoju, ugdančiu SUP 

mokinius,  per pusmetį pravesime po vieną 

individualų pokalbį. 

Per visus mokslo 

metus. 

 

1.1. Pateiktos rekomendacijos  mokytojams 

diferencijuojant užduotis pamokose SUP 

mokiniams.  

1.2.  Pravesti individualūs pokalbiai su 

mokytojais. Aptarti SUP mokinių mokymosi 

rezultatai, priimti susitarimai dėl tolimesnio 

pagalbos plano įgyvendinimo.  

2 Sudaryti sąlygas 

mokiniams planuoti 

karjerą, teikiant realių 

formų pagalbą 
realioje ir virtualioje 

aplinkoje, plečiant 

tam reikalingus 

gebėjimus ir 

galimybes, ugdant 

svarbias 

kompetencijas, 

formuojant gyvenimo 

kelio (karjeros) 

rinkimosi 

sąmoningumą ir 

ugdymosi tęstinumą. 

V. Lapėnienė, 

profesijos patarėja 

M.Žilinskaitė,  

5-8 klasių vadovai  

1.1. Sudaromas sąrašas lankytinų įmonių, 

organizacijų, ugdymo įstaigų. 

 

 
 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 
 

 

 

 

1.1. Sudarytas sąrašas lankytinų įmonių, 

organizacijų, ugdymo įstaigų, kuriose galima 

lankytis ir susipažinti su įvairiomis 

profesijomis. Informacija patalpinta 
mokyklos tinklapyje, intranete. 

 

 



   1.2. Organizuojami pažintiniai, 
patyriminiai vizitai, renginiai į kitas 

miesto įmones ir įstaigas. 

 

Vasario mėn. 
 

1.3. Karjeros dienoje dalyvaus bent 90 proc. 5-8 
kl. mokinių. 

Mokiniai patobulins savo BG, karjeros 

kompetencijas savęs pažinimo, karjeros 

galimybių pažinimo, karjeros planavimo 

srityse. 

3 Formuoti mokinių 

lyderystės gebėjimus 

ir raišką. 

V.Lapėnienė 2.1.Sudaryti palankias sąlygas mokinių 

sėkmingos lyderystės ugdymui(si), 

įtraukiant juos į klasės ir mokyklos 

savivaldą bei užsiėmimus, 

skatinančius tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

 

 

 
 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

 

 

 

2.1. *Rugsėjo mėn. išrinkti 5-8 klasių seniūnai ir 

jų pavaduotojai, parengta informacija 

patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje. 

*Spalio mėn. išrinkti 5 nauji nariai į Mokinių 

tarybą. 

* Spalio mėn. išrinktas naujas mokinių 

prezidentas. 

*Kiekvieną mėn. vyksta bendri Seniūnų tarybos ir 

Mokinių tarybos susirinkimai, aptariamos 
problemos, priimami susitarimai, planuojami ir 

organizuojami renginiai,  refleksijos.  

   2.2. Skatinti mokinius aktyviai atstovauti 

savo mokyklos mokinių interesus 

miesto mokinių savivaldos 

susirinkimuose. 

Visus mokslo metus 

pagal pateiktą  

Lietuvos 

moksleivių 

sąjungos Panevėžio 

mokinių savivaldų 

informavimo centro 

susirinkimų 

tvarkaraštį. 

2.2. Rugsėjo mėn. 2 Mokinių tarybos nariai  

dalyvaus Rinkiminiame mokinių savivaldų 

forume Panevėžio miesto savivaldybėje. 

 

4 Bendradarbiavimas 

dėl kiekvieno 

mokinio DG ir DB 

augimo. 

Renata 

Radzevičienė 

1. Pirmų klasių koncentro mokytojų 

kolegialus bendradarbiavimas dėl 

mokinių skaitymo gebėjimo patikrų 

organizavimo, duomenų fiksavimo ir 

rezultatų gerinimo.  

Rugsėjis, gruodis, 

vasaris, gegužė. 

*Visi pirmokai baigę pirmąją klasę skaitys 

skiemenimis. 

*Dalyko mokytojai įsitraukė į integruotų dienų 

planavimą ir jų organizavimą.  

 
*I-ą pusmetį išlaikyta penktokų individuali 

pažanga. 

   2. 4-okų mokytojų bendradarbiavimas su 
dalyko mokytojais dėl mokinių DG ir 

BG ugdymosi tęstinumo. 

Visu mokslo metus  



5 Diferencijavimas 
individualizavimas,  

suasmeninimas. 

Renata 
Radzevičienė 

1.Bendradarbiavimas su pagalbos skyriumi 
dėl įvairaus lygio užduočių rengimo 

SUP mokiniams. 

Spalis *Augs mokinių individuali pažanga iki 95%. 
*Išlaikytas/paaugęs A lygį turinčių mokinių %.  

(30,1 % ir daugiau) 

 *0,2% augs diferencijavimo, individualizavimo, 

suasmeninimo pamokos kokybė įsivertinimo 

rodiklis. 

   2. Praktiniai lektorių mokymai dėl AMG 
užduočių kūrimo 

Spalis - balandis  

   3. Poreikio valandų skirtingus gebėjimus 

turintiems mokiniams paskirstymas. 

Rugsėjis ir vasaris  

   4. Konsultacinių centrų organizavimas ne 

tik lietuvių ir matematikos DG ugdymui, 

bet ir anglų kalbai DG ugdymui , spragų 
šalinimui. 

Visus metus  

6 SUP mokinių 

kuravimas 

G. Lengvenienė 

E.Geštautienė 

I.Navickienė 

J.Butkevičienė 

R.Kuprytė 

SUP mokinių kuravimas, bendravimas su 

mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais 

siekiant užtikrinti visapusišką 

individualaus pagalbos plano 

įgyvendinimą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rugsėjis-birželis 1. Aptarta ir patvirtinta SUP mokinių ugdymosi 

pagalbos plano forma. 

2. Pagalbos plano pildymas, teikiant reikalingą 

pagalbą SUP turintiems mokiniams. 

3. Bendravimas su SUP turinčių mokinių tėvais, 
siekiant kokybiško pagalbos plano 

įgyvendinimo. 

7 Lankomumo 
kontrolės stiprinimas 

1-4 klasėse 

G. Lengvenienė 
 

1. Kartą per mėnesį įvertinti mokinių 
lankomumo/pavėlavimų rodiklius su 

klasių vadovais. 

2. Aktyviai bendradarbiauti su mokinių 

tėvais siekiant sumažinti nepateisintų 

pamokų skaičių. 

3. Išsiaiškinti visų nepateisintų pamokų 

priežastis (mokiniams rašant 

pasiaiškinimus už kiekvieną 

nepateisintą pamoką kiekvieno 

mėnesio pabaigoje arba iš kart po 

pamokos praleidimo) Su priežastimis 

supažindinti mokinių tėvus ir esant 
poreikiui mokyklos VGK. 

Rugsėjis-birželis 1.Praleistų pamokų skaičius be pateisinamos 
priežasties neišauga daugiau nei  iki 5 % 



8 Prevencinės 
priemonės 

G. Lengvenienė 
 

1. Organizuojama 5-tokų popietė  apie 
psichoaktyvių medžiagų vartojimą.  

Mokiniai dalyvauja protų mūšyje apie 

neigiamus socialinius veiksnius 

2. Klasės valandėlės pirmokams apie 

saugią kelionę į mokyklą ir iš jos 

3. Klasės valandėlės 3-4 klasių 

mokiniams apie patyčias  

4. Neigiamų socialinių veiksnių projekto 

„Aš esu ateitis 2“ įgyvendinimas - 

Mokytojams organizuojami mokymai 

su „Juodos avys“ lektorėmis; 
mokiniams organizuojami socialinio 

emocinio ugdymo užsiėmimai su 

„Juodos avys“ lektorėmis. 

5. 2-4 klasių socialinio emocinio ugdymo 

užsiėmimai su „Juodos avys“ 

lektorėmis 

Rugsėjis-birželis 1.Mokiniai įsisavina daugiau žinių apie neigiamus 
socialinius veiksnius, juos analizuoja komandose 

ir  atlieka praktines užduotis, peržiūri spektaklį 

„Aš esu ateitis“ 

2.Pirmokai susipažįsta su saugiu elgesiu kelyje, 

peržiūri video medžiagą apie tykančius pavojus 

vykstant į/iš mokyklos. 

3.Mokiniams stiprinami gebėjimai suprasti kito 

jausmus, atpažinti patyčias ir į jas reaguoti. 

4. Mokytojai susipažįsta su nauju patyčių 

atpažinimo metodu ir  taiko jį praktikoje; mokiniai 

stiprina keliasi savo  emocinį intelektą per 
aktyvias praktines veiklas.  

5. 2-4 klasių mokiniai ugdosi kultūringo elgesio 

gebėjimus ir juos pristato savo klasėse. 

9 Relaksacijos 

kambario 

„įdarbinimas“ 

individualių mokinių 

poreikių tenkinimui 

I. Navickienė ir 

Pagalbos skyriaus 

specialistės 

*Išsiaiškinta relaksacijos kambario 

paskirtis ir pritaikomumo galimybės.  

*Organizuoti pokalbiai su mokytojais dėl 

relaksacijos kambario panaudojimo 

galimybių. 

*Revizuota išvedimo iš pamokos tvarka. 

Tvarkoje apibrėžta, kokie mokiniai ir 

kokiomis aplinkybėmis gali būti išvedami 

iš pamokos, pakoreguota išvedimo iš 

pamokos forma.  

*Su tvarka supažindinami visi pedagogai. 

*Su relaksacijos kambariu supažindinami 
mokiniai per organizuotus užsiėmimus. 

*Organizuotas relaksacijos kambario 

pavadinimo konkursas. 

Visus mokslo metus Visi darbuotojai žino relaksacijos kambario 

paskirtį ir pagal poreikius kambariu naudojasi 

 



10 Pagerinti sąlygas 
ugdymo  

individualizavimui, 

diferencijavimui, 

personalizavimui 

 

I. Navickienė *Parengti (pagalba 1-4 kl.) mokytojų 
padėjėjų, įdarbintų iš „Kokybės krepšelis“ 

lėšų, darbo grafikai taip, kad atitiktų 

Pradinio ugdymo skyriaus poreikius ir 5 

kl. matematikos ir lietuvių kalbos 

mokytojų poreikius. Įdarbintos mokytojo 

padėjėjos vyksta į ekskursijas, edukacinius 

užsiėmimus su 1-8 klasėmis pagal 

poreikius. 

*Bent kartą per mėnesį organizuojama 

mokytojų padėjėjų darbo refleksija, kurios 

duomenimis remiantis priimami 
sprendimai dėl efektyvesnės pagalbos 

organizavimo. 

*Tariantis su pagalbos mokiniui 

specialistais, mokytojais organizuojama 

tikslinga mokytojų padėjėjų veikla po 

pamokų (skaitymo, rašymo gebėjimų 

ugdymo užsiėmimai, namų darbų ruošos 

užsiėmimai, socialinių gebėjimų ugdymo 

užsiėmimai) 

 

Visus mokslo metus Kokybės krepšelio“ lėšos tikslingai panaudojamos 
individualizavimui, diferencijavimui, 

personalizavimui. 

11 Veiklos kiekvieno 

mokinio pažangos 

auginimui  

O. Karoblienė Mokinių individualių poreikių nustatymas 

( 5 kl. Pradinio ugdymo baigimo aprašais, 

6-7 metinio rezultatais) ir poreikio 

valandų, skirtingus gebėjimus turintiems 

mokiniams, paskirstymas, programų 
rengimas. 

 

Rugsėjis- birželis 5-7 kl. mokiniai suskirstyti į kintančias modulių 

grupes, kurios vyksta: 5 ir 7kl. I pusmetį lietuvių 

kalbos, II pusmetį- matematikos, o 6 kl. I pusmetį- 

matematikos, II pusmetį- lietuvių kalbos. 

* Antras mokytojas pamokose tikslingai 
parinktose klasėse. 

 

 Privalomas KC lankymas mokiniams, 
turintiems mokymosi spragų (gresia 

nepatenkinamas įvertinimas).  Kiekvieno 

mėnesio paskutinę savaitę 5-8 kl. 

mokytojai  O. Karoblienei pateikia sąrašą 

mokinių, privalančių lankyti KC, bet 

nelankančių (mokytojas nurodė lankyti, 

apie tai informavo tėvus (globėjus, 

rūpintojus), kuratorių, jei mokiniui 

paskirtas). Šis sąrašas perduodamas VGK 

dėl tolimesnių sprendimų priėmimo.  

 

Spalis- birželis 5-8 kl. nelieka mokinių, baigusių mokslo metus su 
nepat. įvertinimais. 



 Birželio 1-7d.  5-8 kl.  mokymąsi 
organizuoti  tikslinėse grupės pagal 

individualius mokinių poreikius 

Birželio 1-7 d. 5-8 kl. nelieka mokinių, mokslo metus baigusių su 
nepat. įvertinimais. 

12 DMP mokinių 

ugdymo 

intensyvinimas 

R. Kuprytė 

I. Navickienė 

 

 

 

 
 

 

 

R. Kuprytė 

 

 

 

R. Kuprytė 

O. Karoblienė 

R. Radzevičienė 

 

 
R. Kuprytė 

I. Navickienė 

G. Lengvenienė 

 

 

R. Kuprytė 

 

 
 

R. Kuprytė 

 

 

 

 

 

O. Karoblienė 
R. Radzevičienė 

1. Kartu su VGK komisija 

suformuluoti užduotis ir žingsnius 

darbui su DMP mokiniais, siekiant 

didesnio jų dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose bei didinant mokinių 

besimokančių aukštesniuoju lygiu 

skaičių.  

 

2. Peržiūrėti ir atnaujinti DMP mokinių 

ugdymo sistemą. 

 

 

3.  Ieškoti ir išbandyti darbo su DMP 

turinčiais mokiniais metodus. 

 

 

4. Organizuoti bent du susitikimus su  

DMP mokiniais mokymosi aptarimui 

per mokslo metus – stiprinti refleksiją. 

 

 

5. Pasidalinti patirtimi, propaguoti ir 

mokyti taikyti SEMEL metodą. 

 

 

 

6. Individualūs pokalbiai su DMP 

mokiniais dėl motyvacijos lavinti 

gabumus. 

 

7. Gilinti A lygio sampratą 

Balandžio mėn.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Iki mokslo metų 

pabaigos 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 
 

 

 

Gruodis 

Balandis 

 

 

 

 

Kovas-balandis 

 
 

 

 

Spalio-lapkričio 

mėn. 

 

 

Visus mokslo metus 

Suformuluoti konkretūs poveikio rodikliai, 

suformuluotos užduotys atskiriems skyriams, 

metodinėms grupėms, pasiskirstyto s 

atsakomybės.  

 

 

Peržiūrėta, atnaujinta DMP mokinių ugdymo 

sistema.  

 

Randami ir mokytojams pasiūlomi išbandyti bent 

2 nauji DMP mokinių ugdymo metodai 

 

 

Mokiniai įsivertins savo sėkmes, pasiderins 

mokymosi būdus su mokytojais, didės motyvacija 

siekti geresnių rezultatų. 

Padidės mokytojų ir mokinių išgyvenamas 

mokymo ir mokymosi džiaugsmas. 

 

 

 

Padidės mokinių lavinančių gabumus skaičius. 

 

 

Mokytojai geriau supranta kriterijus A lygiui. 

13 Relaksacijos erdvės 

įveiklinimas 

R. Kuprytė 1. Pamokyti specialistes, mokytojas 

padėjėjas elementarių relakcinių technikų 

Spalis 

 

Specialistės ir mokytojos padėjėjos efektyviai gali 

dirbti su vaikais relaksacijos erdvėje. 



darbui su mokiniais. 
 

2. Relaksacijos užsiėmimai mokiniams ir 

mokytojams. 

 
 

Visus mokslo metus 

 
 

Jautrūs, sunerimę mokiniai atlikę atsipalaidavimo 

užduotis relaksacijos erdvėje gebės toliau 

dalyvauti ugdymo procese. 

Mokytojams mažės streso lygis, mažiau mokytojų 

patirs „perdegimo“ sindromą. 

 

14 1. Vykdyti mokinių 

sveikatos būklės 

stebėseną 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. Verbickienė 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.1. Dalyvauti užtikrinant mokiniams ir 

mokytojams saugias sąlygas 

dalyvavimui ugdymo procese Covid-

19 ligos suvaldymo laikotarpiu ( 

kasdien matuoti kūno temperatūrą 1-8 

klasių mokiniams, išaiškinti blogai 

besijaučiančius, derinti su tėvais 
mokinių išėjimą iš pamokų.)  

 

1.2.  Analizuoti sveikatos pažymas el. 

sistemoje, stebėti gydytojų 

rekomendacijas, esant reikalui 

organizuoti pagalbą savirūpai 

mokykloje. 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visus mokslo metus 

 

 

Vykdomas valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 

 sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų. 

 

 

 
 

 

Esant reikalui bus organizuojama pagalbą 

savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas , tėvų 

lūkesčius, ir parengtus mokiniui individualius 

planus.  

 

15 Mokyti mokinius 

asmens higienos 

įgūdžių. 

V. Verbickienė 

 

Sveikatinimo valandėlės, praktiniai 

užsiėmimai. 

Visus mokslo metus Mokiniai išmoks taisyklingai plauti rankas, 

laikysis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir t.t. 

16 Ugdyti mokinių 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius 

V. Verbickienė Organizuoti veiklas, atsižvelgiant į 

mokyklos, savivaldybės, šalies 

prioritetines sveikatos sritis (pagal metinį 

veiklos planą) 

Visus mokslo metus Stiprės mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai 

 

___________________________________ 


