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Tikslas:  Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką. 

1. Uždavinys. 

Užtikrinti 

mokinių, 

turinčių 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

ugdymą 

mokykloje.   

Priemonės Vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 

Laukiamas 

rezultatas 

Mokinių, turinčių SUP pradinis 

vertinimas 
VGK  

Esant 

poreikiui 

Planingai ir 

nuosekliai bus 

tenkinami 

mokinių, turinčių 

SUP poreikiai. 

Mokinių kalbos kortelių apžvalga. Logopedė  09 mėn.  

Mokinių, turinčių kalbos ir 

komunikacijų sutrikimų sąrašo 

suderinimas.  

Logopedė  09 mėn.  

Logopedinių pratybų (grupinių, 

pogrupių, individualių) programų 

tvirtinimas. 

Logopedė  09 mėn.  

Mokinių, turinčių SUP sąrašo 

suderinimas  
Logopedė  09 mėn.  

Mokinių, turinčių SUP rezultatų 

analizė ir tolesnio ugdymo 

planavimas. 

Klasių 

mokytojos 

Pagal 

mokytojų 

planus  

Namuose mokomų mokinių 

rezultatų aptarimas. 
VGK 

Esant 

poreikiui 

Naujų darbo formų bei metodų 

paieška darbui su SUP mokiniais.  
VGK Nuolat  

2. Uždavinys. 

Įvykus krizei 

mokykloje 

organizuoti 

krizės valdymo 

priemones.  

Krizės aplinkybių įvertinimas ir 

krizės valdymo veiksmų 

numatymas. 

VGK 
Esant 

poreikiui 

Bus atkurta 

įprasta mokyklos 

bendruomenės 

veikla, 

užtikrinant krizės 

paveiktiems 

bendruomenės 

nariams 

reikiamos 

pagalbos teikimą 

ir informaciją 

apie įvykį. 

Informacijos apie krizę rengimas 

Mokyklos bendruomenei ar 

žiniasklaidai. 

VGK 
Esant 

poreikiui 

Informavimas apie situaciją: 

Mokyklos bendruomenę, Mokyklos 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, prireikus 

– teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugą užtikrinančią 

instituciją savivaldybėje.  

Direktorius Esant 

poreikiui 

Konsultacijos Mokyklos 

bendruomenei, esant būtinybei – 

kreipimasis į sveikatos priežiūros 

įstaigą, švietimo pagalbos ar 

VGK Esant 

poreikiui 



pedagoginės psichologinės ar 

švietimo pagalbos tarnybos krizių 

valdymo komandą, kitas įstaigas, 

galinčias suteikti reikiamą pagalbą.  

3. Uždavinys. 

Įgyvendinti 

gyvenimo 

įgūdžių, 

prevencijos, 

sveikatos 

stiprinimo, 

projektinės 

veiklos 

priemones ir 

programas. 

Prevencinės veiklos integravimas į 

mokomuosius dalykus. 

Klasių 

mokytojos 
Nuolat 

Bus kuriama 

saugi ir sveika 

ugdymosi 

aplinka, plėtojant 

vaikų 

socializacijos 

galimybes. 

Mokiniai išmoks 

tinkamai elgtis 

juos supančioje 

aplinkoje.  

Mokinių socialinių įgūdžių 

ugdymas pamokose. 

J. 

Mackevičienė 

Pagal soc. 

pedagogo 

planą  

Sveikatos stiprinimo įgūdžių 

ugdymas pamokose.  
L. Rimkuvienė 

Pagal VSPS 

planą 

Mokinių psichinės sveikatos 

stiprinimas. 
J. Eižinaitė 

Pagal 

psichologės 

planą 

Vaikų socializacijos programos 

„Saugi erdvė“ 2021 m. vykdymas: 

   Akcija „Spalvų savaitė“ 

Sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ 

Projektas „Pirmokai – laukiami 

mūsų mokykloje“. 

Tolerancijos dienos paminėjimas.  

Akcija „Kalėdinis paštas“. 

VGK  

 

02 mėn.  

03 mėn.  

 

09 mėn.  

 

11 mėn. 

12 mėn. 

Programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

J. 

Mackevičienė 
Visus metus 

Programos „Obuolio draugai“ 

įgyvendinimas. 

J. 

Mackevičienė 

Visus metus 

 

4. Uždavinys. 

Koordinuoti 

socialinės 

pagalbos 

mokiniams 

organizavimą. 

Nemokamo maitinimo mokykloje 

organizavimas. 

J. 

Mackevičienė 
Visus metus 

Laiku bus 

pasirūpinta 

socialinių 

problemų 

sprendimu, 

koordinuotai 

suteikta galima 

pagalba. 

Mokinių pavežėjimo į mokyklą 

organizavimas. 

Klasių 

mokytojos 
Visus metus 

Vaikų tarpusavio santykių, 

pedagogų ir vaikų santykių analizė. 

J. 

Mackevičienė 
Visus metus 

5. Uždavinys. 

Rūpintis saugios 

ugdymo(si) 

aplinkos kūrimu.  

Mokinių adaptacijos mokykloje 

stebėjimas. 
VGK 

Atvykus 

naujiems 

mokiniams  
Bus laiku 

aptinkami 

pavojai, susiję su 

vaikų saugumu 

mokykloje, 

užkirstas kelias 

vaikų atskirčiai. 

Elgesio taisyklių pažeidimų 

analizavimas. 
VGK Visus metus  

Vaikui paskirtos minimalios ar 

vidutinės priežiūros vykdymas. 
VGK Visus metus 

Informacijos apie rizikos grupės 

vaikus kaupimas, informacijos 

perdavimas, mokiniui keičiant 

mokyklą. 

J. 

Mackevičienė, 

klasių 

mokytojos 

Visus metus  

6. Uždavinys. 

Plėtoti 

bendradarbiavimą 

ir 

Bendradarbiavimas su Jonavos r. 

įstaigomis, teikiančiomis socialinę, 

prevencinę, sveikatos priežiūros, 

psichologinę ir kt. vaiko gerovės 

pagalbą 

VGK Visus metus  

Į pagalbos 

teikimą vaikui 

bus įtraukiami 

visi galimi 

partneriai, 



tarpinstitucinius 

ryšius 

Naujų konstruktyvių santykių 

paieška su naujais socialiniais 

partneriais 

Direktorius 
Esant 

galimybei 

siekiant užtikrinti 

kokybišką 

pagalbą. 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė 

socialinė pedagogė                      Jolanta Mackevičienė 

 

 

 


