VAŠKŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PROGRAMA 2022 M.
TIKSLAS. Siekti asmeninės mokinio pažangos gerinant pamokos kokybę.
1 uždavinys. Tobulinti pedagogų bendradarbiavimo metodų taikymo pamokoje kompetencijas.
Veiklos turinys
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių sąrašo sudarymas, suderinimas ir
patvirtinimas

Vykdymo
laikas
2022 m.
sausis ir
rugsėjis

I ir II pusmečių pritaikytų programų
rengimas ir suderinimas

2022 m.
sausis ir
rugsėjis

Švietimo pagalbos mokiniui tvarkaraščių
parengimas.

2022 m.
sausis,
rugsėjis

Iškilusių netinkamo mokinių elgesio,
patyčių ir/ar smurto atvejų, lankomumo
problemų sprendimas VGK posėdžiuose
ir tinkamų pagalbos būdų taikymas
(susitarimai, taisyklės, tvarkų aprašai).

2022 m.

Mokinių, kuriems reikalingas švietimo
pagalbos tarnybos pirminis ar
pakartotinis gebėjimų įvertinimas, sąrašo
sudarymas, dokumentų parengimas
išsamiam vertinimui ŠPT.

Pagal poreikį

Atsakingi
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
pagalbos mokiniui
specialistės
K. Prakopienė,
R. Bielskienė,
E. Motiejūnaitė
Spec. pedagogė
K. Prakopienė,
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
švietimo pagalbos
specialistai
Soc. pedagogė
I. Tuskėnienė,
VGK nariai, klasių
vadovai,
atitinkamų
institucijų atstovai
(pagal poreikį)
Pagalbos mokiniui
specialistai

Sėkmės kriterijus
Pagalbos gavėjų sąrašas suderintas
su ŠPT, sistemingai teikiama
pagalba SUP turintiems mokiniams.

Stebėsena ir įgyvendinimo
priežiūra
VGK posėdis, suderinimas
su ŠPT, gimnazijos
direktoriaus įsakymas

Atsižvelgiant į specialistų
VGK posėdis
rekomendacijas parengtos ir
suderintos pritaikytos (ir
individualizuotos) programos
Užtikrintas tinkamas vaiko ugdymas VGK posėdis, Direktoriaus
pagal jo poreikius ir ŠPT
įsakymas
rekomendacijas
Mažėja netinkamo mokinių elgesio,
patyčių atvejų, suteikiamas
kvalifikuotas paslaugų ir pagalbos
poreikis vaikui, jo šeimai.

VGK posėdis

Laiku pastebimi mokinio mokymosi
sunkumai, atliekamas pirminis
įvertinimas, sąrašo sudarymas,
dokumentų parengimas išsamiam
vertinimui ŠPT gebėjimų
vertinimui. Sudarytos sąlygos

VGK posėdis

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.

Pagal poreikį

Gimnazijos bendruomenės informavimas
internetinėje svetainėje, informaciniuose
stenduose, padėkos mokiniams už pažangą,
raštiškos padėkos tėvams.

2022 m.

Tyrimas tėvams ,,Vaikų priešmokyklinis ir
ikimokyklinis ugdymas bei teikiama
specialioji pedagoginė pagalba Pasvalio r.
Vaškų gimnazijoje"

mokiniui mokytis pagal individulius
gebėjimus pagal pritaikytą arba
individualizuotą programą
VGK nariai, klasių Teikiama pagalba, siekiant
vadovai, dalykų
asmeninės pažangos, šalinant
mokytojai
mokymosi praradimus ar spragas,
stiprinama mokėjimo mokytis
kompetencija.

VGK nariai

2022 m. kovas Logopedės
R.Bielskienė ir
E.Motiejūnaitė

Sustiprės tėvų tarpusavio
bendravimas, santykiai tarp vaikų ir
gimnazijos, tėvai įgis daugiau
reikiamų žinių.

VGK posėdis

Viešinimas internetinėje
svetainėje

Specialistai turės daugiau
informacijos apie tėvų lūkesčius ir
požiūrį į ugdymą bei teikiamą
švetimo pagalbą Vaškų gimnazijoje.

2 uždavinys. Įtraukti skirtingų gebėjimų mokinius į aktyvų mokymą(si) pamokoje ir gerinti socialinį emocinį klasių mikroklimatą.
Veiklos turinys
Bendradarbiavimo strategijų taikymas
pamokoje SUP turintiems mokiniams,
gerinant socialinį emocinį klasės
mikroklimatą.
Mokytojų darbo su mokiniais, turinčiais
specialiųjų ugdymo(si) poreikių, stebėsenos
vykdymas, įgyvendinant gimnazijos veiklos
tobulinimo planą pagal Kokybės krepšelio
projektą

Vykdymo
laikas
2022 m.

Pagal
gimnazijos
veiklos planą

Atsakingi

Sėkmės kriterijus

VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
spec. pedagogė
K. Prakopienė
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
spec. pedagogė
K. Prakopienė

Ugdymo metu taikys skaitmenines
technologijas, dirbs poromis,
grupėmis su gabesniais mokiniais,
gerės mokymosi rezultatai
Atkreiptas dėmesys į užduočių
individualizavimą,
personalizavimą skirtingų
gebėjimų mokiniams. Išsiaiškintos
mokinių. besimokančių pagal
pritaikytas programas nesėkmių
priežastys ir pateiktos jų

Stebėsena ir
įgyvendinimo priežiūra
VGK narių pasitarimasaptarimas
Pamokų stebėsena, VGK
posėdis- aptarimas

Mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi
pagalbos teikimo efektyvumo aptarimas

Užduočių diferencijavimas pagal mokinių
gebėjimus ir individualius poreikius

2022 m.
sausis,
balandis,
lapkritis

Nuolat

VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
nariai

VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
spec. pedagogė
K. Prakopienė

Mokinių, besimokančių pagal pritaikytas
programas, rezultatų aptarimas mokslo
metų pabaigoje

2022 m.
birželis

Spec. pedagogė
K. Prakopienė

Mokinių, turinčių SUP, individualias
galimybes atitinkančių ugdymo(si)
pasiekimų bei pažangos stebėjimas,
bendrųjų kompetencijų ugdymas

2022 m.
birželis

Spec.pedagogė
K. Prakopienė,
dalykų mokytojai,
klasių vadovai

Pedagoginė, socialinė, psichologinė pagalba
naujai atvykusiems mokiniams

2022 m.
Švietimo pagalbos
rugsėjis-spalis specialistai, klasių

pašalinimo rekomendacijos. Bus
aptarta pamokų stebėsena su
mokytojais, kaip
individualizuojamos,
diferencijuojamos ir
personalizuojamos užduotys SUP
turintiems mokiniams.
Kiekvieno mokinio aptartas atvejis
įgyvendinamas pagal priimtinus
sprendimus. Kartą per mėnesį
stebima aptartų mokinių pažanga.
Bent 75 proc. aptartų mokinių
pagerėja mokymosi rezultatai.

Aptarimas VGK posėdyje

Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių
skirtybes, taikys mokinių
pergrupavimą, sudarydami sąlygas
išbandyti mokiniams dirbti skirtingose
bendradarbiavimo grupėse.

Mokytojai analizuos SUP turinčių
Mokytojų tarybos posėdis
mokinių rezultatus, teiks
pasiūlymus dėl pagalbos formų,
numatys tolimesnę pagalbą kitiems
mokslo metams.
Kartą per pusmetį sistemingai
Mokytojų tarybos posėdis
analizuojama asmeninė mokinio
pažanga, stiprinama mokymosi
motyvacija, ugdomos bendrosios
kompetencijos. Spec. pedagogė
parengs lyginamąją SUP turinčių
mokinių pažangos analizę, lyginant
2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m.
m. metinius rezultatus ir teiks
rekomendacijas mokytojams.
Mokiniai lengviau priims
VGK pasitarimas
adaptacijos pokyčius,

vadovai
Anketinių apklausų organizavimas:
a) „Socialinis emocinis klimatas mano
klasėje“ (mokiniams)
b) „Socialinis emocinis klimatas mano
pamokoje“ (mokytojams)

2022 m.
vasaris

Pagalbos mokiniui specialistų
neformaliosios veiklos organizavimas:
a) respublikinis kūrybinis konkursas
„Raidžių kambarys“
b) Aukštaitijos krašto kūrybinis konkursas
„Mokslų planeta“
c) rajoninė kūrybinė paroda „Karališki
žodžiai“
d) mokyklinis kūrybinis smulkiosios
motorikos projektas ,,Kalėdinė eglutė“

2022 m.

Alkoholio, tabako narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencija.
Dalyvavimas prevencinėse akcijose,
konkursuose:
a) renginių, skirtų akcijai „Sąmoningumo
didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“
organizavimas;
b) lankstinukas „Elektroninė cigaretė –
pavojingas žaislas“ 5-8 ir I-IV g kl.
c) paskaita „Žalingi įpročiai. Jų poveikis
sveikatai ir aplinkiniams“ 7,8 kl.
d) užsiėmimas, skirtas „Gegužė – mėnuo be
smurto prieš vaikus“,
„Smurtui – NE“, Draugystei – TAIP“ 1-4
kl.;
Įvairios šviečiamosios ir mokomosios

Soc. pedagogė
I. Tuskėnienė

vasaris

kovasbalandis
spalis
lapkritisgruodis
gruodis

2022 m.

kovas

vasaris
balandis

gegužė

Spec. pedagogė
K. Prakopienė
Spec. pedagogė
K. Prakopienė
Spec. pedagogė
K. Prakopienė
Logopedė
R.Bielskienė
Soc. pedagogė
I.Tuskėnienė,
sveikatos priežiūros
specialistė
B.Jokubaitenė,
mokytojo padėjėjos
R. Ulienė,
I.Guobužienė,
klasių vadovai

savarankiškai ir su švietimo
pagalbos specialistų pagalba spręs
sunkumus
Bus išsiaiškinta, koks vyraujantis
mikroklimatas yra klasėse ir imtasi
priemonių blogo mikroklimato
priežasčių šalinimui.

Mokytojų tarybos posėdis,
klasių tėvų susirinkimai

Bus ugdomi kūrybiniai gebėjimai,
stiprinama mokėjimo mokytis
kompetencija, bendradarbiavimas,
komunikaciniai gebėjimai. Ne
mažiau kaip 30 proc. SUP turinčių
mokinių dalyvaus rajoniniuose ir
respublikiniuose konkursuose

Viešinimas internetinėje
svetainėje

Vykdoma prevencinė ir tiriamoji
veikla, organizuojami renginiai
užtikrins aktyvią žalingų įpročių,
patyčių ir smurto, pamokų
nelankymo, teisės pažeidimų,
korupcijos ir savižudybių
prevenciją. Padaugės mokinių,
gebančių priimti teisingus
sprendimus, atsispirti neigiamai
bendraamžių įtakai, susiformuos
kritiškas požiūris į žalingų įpročių
pavyzdžius, bus ieškoma
prasmingų laisvalaikio leidimo
būdų. Ne mažiau kaip 90 proc.
bendruomenės narių dalyvaus
projektuose, bus ugdomos
bendrosios kompetencijos.

Viešinimas internetinėje
svetainėje

informacijos rengimas ir viešinimas stende
Mokinių sveikatos priežiūros
organizavimas, sveikatos ugdymo programų
įgyvendinimas, dalyvavimas sveikatos
ugdymo ir fizinio aktyvumo projektuose,
konkursuose, akcijose ir kituose
renginiuose, šių renginių organizavimas.
Dalyvavimas renginiuose:
a) tarptautinė nerūkymo diena;
b) pasaulinė AIDS diena. Akcija ,,Raudonas
kaspinas – solidarumo ženklas“.
Pranešimas tėvams ,,Veikla su tėvais,
padedanti ugdyti taisyklingą vaikų kalbą“.
Pranešimas tėvams ,,Iš darželio į mokyklą“.

Skaitymo strategijų taikymas lietuvių
kalbos ir matematikos pamokose 1-10
klasėse
Kompleksinė pagalba tenkinant mokinių
mokymosi poreikius: mokinių ir tėvų
į(si)traukimas; elektroninio dienyno
galimybės; pagalba ruošiant namų darbus

Pagal
sveikatos
ugdymo ir
fizinio
aktyvumo
skatinimo
veiklos planą

Soc. pedagogė
I.Tuskėnienė,
sveikatos priežiūros
specialistė
B.Jokubaitienė

Mokiniai stiprins sveikos
gyvensenos įgūdžius

Viešinimas internetinėje
svetainėje

IUG tėvų
susirinkimo
metu

Logopedė
R. Bielskienė

Tėvų susirinkimas

PUG tėvų
susirinkimo
metu.

Logopedė
R. Bielskienė

Greičiau bus pasiekti taisyklingos
kalbos, taisyklingo garsų tarimo
rezultatai, mažiau problemų bus
pirmoje klasėje.
Tėvai susipažins su kalbos
sutrikimų pasekmėmis atėjus į
pirmą klasę, logopedė suteiks
žinių, kaip galima padėti vaikui.
Didės mokinių motyvacija, stiprės
kritinis, loginis mąstymas, gerės
mokymosi pasiekimai
Mokiniai gaus didesnę pagalbą, kai
bus sudaromos trišalės mokymosi
sutartys; tėvai stebės pamokas,
pratybas; ruošiant namų darbus
taikomas savanorystės metodas,
mokytojo teikiama pagalba yra
prasminga ir patraukli mokiniui.

2022 m.

Spec. pedagogė
K. Prakopienė

2022 m.

VGK nariai, klasių
vadovai, mokytojo
padėjėja R. Ulienė

Tėvų susirinkimas

VGK posėdis
Mokytojų tarybos posėdis
Mokytojų tarybos posėdis,
tėvų susirinkimas

Parengtos rekomendacijos- informaciniai
lankstinukai, teikiamos konsultacijos
mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) darbui su specialiųjų
ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais.
Informaciniai lankstinukai tėvams ir
mokytojams:
,,Kada pas logopedą?“
,,Žaidimai su vaiku“

vasaris,
balandis

Logopedė
R. Bielskienė

,,Skatiname vaikų kalbos raidą"

balandis

Logopedė
E. Motiejūnaitė

„Mokinių, turinčių elgesio ir (ar) emocijų
sutrikimų, ugdymo ypatumai“

gegužė

Spec.pedagogė
K. Prakopienė

„Smurtui NE!“

rugsėjis

Soc. pedagogė
I.Tuskėnienė
Direktorė
D. Remeikienė,
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
klasių vadovai,
mokinių tėvai,
Švietimo pagalbos
tarnybos, Vaiko
teisių apsaugos
atstovai.
VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė

Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės
valdymo plano parengimas. Tarpininkavimo
paslaugos, struktūruotų pokalbių vedimas,
pranešimo paruošimas.

Trumpalaikių konsultacijų vykdymas.

VGK posėdis,
tėvų susirinkimas

2022 m.
Mokytojai ir tėvai susipažindinti su
aktualiomis ir svarbiomis temomis,
ugdant specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikus.

esant krizinei
situacijai

2022 m.

Suteikti tėvams daugiau
informacijos apie logopedo
teikiamą pagalbą darželyje ir kaip
padėti skatinti vaikų kalbos raidą.

Laiduojama palanki psichologinė ir Krizių valdymo grupės
socialinė ugdymosi aplinka,
posėdis
padedamos spręsti problemos.

Bus išanalizuotos mokinių žemų
mokymosi rezultatų, mokymosi
motyvacijos stokos,
lankomumo problemų priežastys,
teiktos išvados bei
rekomendacijos lankyti
konsultacijas

Pamokų stebėsena
VGK posėdis
Mokytojų tarybos posėdis

Vaikų kalbos ir kalbėjimo įvertinimas

2022 m.
rugsėjis bei
esant reikalui

Logopedės

Pedagoginis mokinio įvertinimas

Esant reikalui

Spec. pedagogė
K. Prakopienė

Savitarpio pagalbos grupių organizavimas

Esant reikalui

Socialinė pedagogė
I. Tuskėnienė ir
specialioji
pedagogė K.
Prakopienė

Bus nustatyti vaikų kalbos ir
kalbėjimo sutrikimai, suteikta
pagalba. Gimnazijos mokytojai,
tėvai supažindinti su tyrimo
rezultatais
Gimnazijos mokytojai, tėvai
supažindinti su tyrimo rezultatais.
Įvertinti mokinių individualūs
gebėjimai, esant poreikiui siūloma
atlikti ŠPT vertinimą ir pritaikyti
programas.
Bus išspręstos bendros sudėtingos
situacijos, dalinsimės savo
patirtimis, emocijomis,
suvokimais. Savitarpio pagalbos
grupėje mokytojai/mokiniai
susirinks dėl to, kad paprastai juos
atves vieno neišsprendžiama
situacija. Grupėje padedama išbūti
su šia situacija. Bus susirenkama
tam, kad gautų ir suteiktų vieni
kitiems palaikymą.

Pokalbis su tėvais,
mokytojais, VGK posėdis

Pokalbis su tėvais,
mokytojais, VGK posėdis

Vaiko gerovės komisijos
pasitarimas

3 uždavinys. Optimaliai naudoti mokymo(si) aplinkas ir plėtoti ryšius su socialiniais partneriais.
Veiklos turinys
Daugiafunkcinės klasės panaudojimas
socialinių įgūdžių formavimui

Akredituotos programos OPKUS tęstinis
įgyvendinimas. Dalyvavimas akcijose,
renginiuose:

Vykdymo
laikas
Pagal poreikį

2022 m.

kovas

Atsakingi

Sėkmės kriterijus

Soc. pedagogė
Mokiniai, dirbdami taikant
I.Tuskėnienė, klasių bendradarbiavimo metodus, gebės
vadovai
glaudžiau bendrauti ir dalintis
patirtimi tarpusavyje, gerės klasės
mikroklimatas, tarpusavio ryšys.
Soc. pedagogė
Renginiuose dalyvauja ne mažiau
I.Tuskėnienė, klasių kaip 80 proc. 1–8 kl.,I–IV kl.
vadovai
mokiniai. Padidėjęs mokinių savęs
vertinimas, bendradarbiavimo
įgūdžiai Užtikrins mokinio

Stebėsena ir įgyvendinimo
priežiūra
Priežiūra dienyne

Priežiūra dienyne.
Viešinimas internetinėje
svetainėje

a) akcija „Savaitė be patyčių“;
b) rajoninis renginys „Draugo diena“;
c) pasaulinė smurto prieš vaikus diena.
Geltonojo kaspino diena;
d) Tolerancijos diena.
Pagalbos teikimas klasių vadovams
organizuojant klasės valandėles

saugumą, plėtojant socialinįemocinį ugdymą, kuriant pozityvų
mikroklimatą. Sukurta saugesnė
atmosfera ir aplinka gimnazijoje

spalis
lapkritis
lapkritis
Esant
reikalui

Soc. pedagogė
I.Tuskėnienė,
sveikatos priežiūros
specialistė
B.Jokubaitienė
Logopedės
R. Bielskienė,
E. Motiejūnaitė,
K. Prakopienė
Pagalbos mokiniui
specialistės
R. Bielskienė,
E. Motiejūnaitė,
K. Prakopienė

Klasės valandėlėse naudojami
įvairesni metodai

Priežiūra dienyne

Tėvai susipažins su garsų mokymo
tęstinumu namuose, kuomet galės
pagreitinti vaiko taisyklingos kalbos
mokymąsi.
Pagerės specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių mokymosi
motyvacija

Viešinimas internetinėje
svetainėje

Atvirų veiklų savaitė tėvams logopedo
kabinete.

2022 m.
spalis

Ugdymo organizavimas lauko klasėje

2022 m.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
stiprinant pagalbos mokiniui veiklas.
Bendradarbiavimas su Pasvalio raj.
Švietimo pagalbos tarnyba, Grūžių vaikų
globos namais, Pasvalio rajono Vaikų
teisių apsaugos tarnyba, Pasvalio rajono
policijos pareigūnais, Pasvalio r. ir
Pakruojo r. seniūnijos socialinėmis
darbuotojomis
VGK veiklos ataskaita už 2022 m. ir
programos 2023 m. parengimas
Gimnazijos VGK plano parengimas
2022-2023 m. m.

2022 m.

VGK pirmininkė
J. Vaitiekūnienė,
soc. pedagogė
I.Tuskėnienė

Suteikta visapusiška kompetentinga
pagalba šeimoms. Mažėja
„probleminių“ situacijų gimnazijoje

VGK posėdis, pokalbiai
telefonu

2022 m.
gruodis,
rugpjūtis

VGK nariai

Bus įvertinta Vaiko gerovės
komisijos veikla, numatytos
tobulintinos sritys

VGK posėdis, Pedagogų
tarybos posėdis

Viešinimas internetinėje
svetainėje

VGK veiklos planą parengė pagalbos mokiniui specialistė Kristina Prakopienė

