
RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 M. 

TIKSLAS. Padėti įvairių gebėjimų mokiniams ugdytis saugioje, palankioje mokymuisi aplinkoje, kuri orientuota į asmenybės sėkmę ir 

individualias vaiko galimybes.  

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

VYKDYTOJAI ĮGYVENDINIMO 

LAIKOTARPIS 

Plėtoti įtraukųjį 

ugdymą, siekiant 

mokinių pasiekimų 

gerinimo ugdymo 

procese. 

    

Sudaryti ir aprobuoti specialiųjų 

ugdymosi  poreikių mokinių 

sąrašus. Kaupti duomenis apie 

globojamus, socialiai remtinus 

rizikos grupės vaikus.   

Vykdoma specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių apskaita 

mokykloje bei socialinės 

situacijos analizė. 

Specialiosios pedagogės Z. 

Kerpienė, D. Onaitienė 

2019 m. sausis,  

2019 m. rugsėjis 

Aprobuoti ir aptarti  specialiojo 

ugdymo  individualizuotas  ir 

pritaikytas programas.   

Bus numatytos specialiųjų 

poreikių mokinių 

ugdymosi programos. 

Specialiosios pedagogės Z. 

Kerpienė, D. Onaitienė 

2019 m. rugsėjis 

Specialiųjų ugdymosi  poreikių 

mokinių, besimokančių namuose, 

individualaus ugdymosi plano 

aptarimas ir sudarymas. 

Sudarytas SUP mokinių 

ugdymosi planas, 

atitinkantis individualias 

vaikų galimybes. 

 

VGK pirmininkė  

K. Valuckienė 

2019 m. rugsėjis 

Aptarti  su mokytojais 

dalykininkais penktų klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymosi ypatumus.  

Gauta informacija bus 

panaudota 5 klasės 

mokinių ugdymo kokybei 

gerinti, taikyti 

tinkamiausius metodus 

dirbant su SUP mokiniais. 

VGK pirmininkė  

K. Valuckienė 

Psichologė E. Margienė 

2019 m. rugsėjis 

Analizuoti mokinių, turinčių 

ugdymosi sunkumų, pasiekimus 

ir nesėkmes . Priimti sprendimą 

Bus suteikta pagalba 

mokiniams ugdymo 

procese. 

Specialiosios pedagogės 

 Z. Kerpienė, D. Onaitienė 

 

2019 m. vasaris,  

2019 m. rugsėjis 



dėl tolesnio jų ugdymo ir metodų 

taikymo. 

 Aptarti SUP mokinių I ir II 

pusmečio ugdymosi rezultatus, 

numatyti tolimesnes ugdymo 

gaires. 

Teikiama savalaikė 

švietimo pagalba SUP 

mokiniams. 

Specialiosios pedagogės  

Z. Kerpienė, D. Onaitienė 

 

2019 m. vasaris,  

2019 m. gegužė 

Padėti vaikams su 

negalia integruotis į 

visuomenę. 

    

Organizuoti integruotas bendrojo 

ugdymo klasių pamokas 

specialiosiose klasėse. 

Bendradarbiaujant 

pradinių klasių ir dalykų 

mokytojams su specialiųjų 

klasių mokytojais vieną 

kartą per metus  bus 

organizuotos pamokos 

specialiosiose klasėse. 

VGK pirmininkė  

K. Valuckienė 

Specialiųjų klasių 

mokytojos 

 

2019 m. kovas- gegužė 

Sudaryti sąlygas įprastos raidos 

mokiniams savanoriauti Dienos 

centro „Meleta“ veikloje. 

Stiprės mokinių socialinė 

kompetencija, bendravimo 

įgūdžiai. 

Dienos centro socialinė 

darbuotoja  

R. Žalgevičienė 

2019 m. kovas- gegužė 

Organizuoti SUP mokiniams 

ekskursijas ir išvykas. 

Stiprės neįgalių mokinių 

socialinė kompetencija, 

bendravimo įgūdžiai. 

VGK pirmininkė 

 K. Valuckienė 

Specialiųjų klasių 

mokytojos 

2019 m. 2 – 4 kartai. 

Rengti ir vykdyti ilgalaikius ir 

trumpalaikius projektus 

bendradarbiaujant su  RTIVC. 

Bus sudarytos galimybės 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų poreikių 

susipažinti su įvairiomis 

profesijomis ir jas 

praktiškai išbandyti.  

VGK pirmininkė 

 K. Valuckienė 

Specialiųjų klasių 

mokytojos 

 

2019 m. I pusmetis 

Skatinti mokinių 

pozityvų elgesį. 

Analizuoti mokinių elgesio 

taisyklių pažeidimus,  mažinti 

mokyklos nelankymo atvejus. 

Pagalbos vaikui plano sudarymas 

pozityvaus elgesio skatinimui.  

Vyks mokinių netinkamo 

elgesio korekcija, pagerės 

pamokų lankomumas. 

Z. Mackevičienė 

V. Kuranda 

Klasių vadovai 

 

2019 m. pagal poreikį 

Tėvų, mokytojų konsultavimas 

psichologiniais, specialiojo 

Bendruomenė 

informuojama aktualiais 

Z.Mackevičienė 

V.Kuranda 

2019 m. pagal poreikį 



ugdymo, vaikų elgesio 

korekcijos klausimais. 

vaiko gerovės ir saugumo 

klausimais. 

Specialiosios pedagogės Z. 

Kerpienė, D. Onaitienė 

Psichologė E. Margienė 

    

Įtraukti tėvus į 

mokyklos 

bendruomenės 

veiklas.  

Pakviesti tėvus dalyvauti klasės 

valandėlėse, išvykose, 

netradicinėse pamokose. 

Kuriami glaudūs 

visuomeniniai ryšiai, 

skatinantys šeimų ir 

mokyklos 

bendradarbiavimą. 

Lavinami socialiniai 

bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

Z. Mackevičienė 

V.Kuranda 

Klasių vadovai 

 

2019 m. 

Parengti atmintinę tėvams apie 

pagalbos SUP  mokiniams būdus 

namuose  ir publikuoti mokyklos 

svetainėje. 

Tėvai gaus išsamią 

informaciją apie vaikų 

ugdymo galimybes. 

Specialiosios pedagogės 

 Z. Kerpienė, D. Onaitienė 

 

2019 m. II pusmetis 

 


