
VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 m.m. 

 

I. 2016-2017 m.m. veiklos analizė 

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje mokėsi 960 mokiniai. 2016-2017 m. m. prevencinės veiklos prioritetai buvo šie: smurto ir patyčių 

prevencija, ţalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencija, mokyklos nelankymo prevencija, krizių valdymas, pagalba specialiųjų 

poreikių mokiniams. Vaiko gerovės komisijos nariai aktyviai ir atsakingai siekė uţsibrėţto tikslo ir įgyvendino 2016-2017 m. m. planą. Mokslo 

metų eigoje įvyko 4 Vaiko gerovės komisijos posėdţiai ir  13 pasitarimų. Į VGK posėdţius buvo pakviesti mokiniai dėl nepaţangumo, pamokų 

praleidinėjimo, netinkamo elgesio pamokose. Buvo suteikta  229 psichologės konsultacijos mokiniams, 45 – tėvams, 27- mokytojams. 

Individualiai pokalbio metu su socialinėmis pedagogėmis netinkamo elgesio prieţastis ir kitas problemas aiškinosi mokiniai, jų tėvai ir 

mokytojai. Socialinės pedagogės suteikė 218 konsultacijas mokiniams, 30 – tėvams, 23 - mokytojams. Specialioji pedagogė- logopedė vedė 

uţsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, konsultavo jų tėvus ir mokytojus.  

VGK numatytus veiklos prioritetus stengėsi įgyvendinti per šias veiklas: Gimnazijoje buvo atliktas patyčių masto Vilniaus 

Tuskulėnų gimnazijos 5-10-ose klasėse įvertinimo tyrimas. Jame dalyvavo 385 mokiniai. VGK organizavo VEIKSMO SAVAITĘ BE 

PATYČIŲ. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo  draugiškos klasės emblemų kūrime, „Draugystės“ kavinėje, nemokamų apsikabinimų 

akcijoje ir visi draugiškai apkabinome mokyklą.  Lapkričio pabaigoje VGK organizavo „Nerūkymo savaitę“. Specialiųjų poreikių mokiniams 

psichologė vedė socialinių įgūdţių lavinimo grupes, specialioji pedagogė – logopedė organizavo viktoriną „Renkame mįslių karalių“, VGK 

nariai organizavo bei ruošė vaikus dalyvauti respublikiniame projekte „Draugo diena“.  

Gimnazijoje vyko daug kitų VGK organizuojamų renginių: Tolerancijos diena, Karjeros diena, veiklinimo vizitai į profesinio 

rengimo centrus, edukaciniai renginiai  „Paţintis su meno specialybėmis“ ir „Paţintis su Lietuvos kariuomene“, AIDS dienos paminėjimas ir kt. 

Švietimo pagalbos specialistai įtraukė į prevencinę veiklą mokinių tėvus: organizuotas seminaras „Veiksmingas bendravimas su vaiku, praktiniai 

įgūdţiai“, gimnazijos psichologė vedė seminarą  „Tėvai ir paaugliai“, skaityti pranešimai pirmokų ir penktokų visuotiniuose tėvų susirinkimuose 

apie vaikų adaptaciją ir kt. 

 

II. Tikslas:  Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos 

teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 

funkcijas 

 

III. 2017 – 2018 m.m. prioritetai: 

1. smurto ir patyčių prevencija; 

2. palankaus ugdymui (si) gimnazijos mikroklimato kūrimas; 

3. lankomumo gerinimas. 

 



IV. Uždaviniai:  

1. teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę švietėjišką pagalbą;  

2. konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio gimnazijoje, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir kitais 

aktualiais klausimais; 

3. stiprinti mokinių ugdymosi ir lankomumo motyvaciją, kuriant saugią ir kultūringą aplinką, vykdant nuolatinį stebėjimą; 

4. organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus mokyklos bendruomenei aktualiomis temomis; 

5. aktyviai dalyvauti socialiniuose projektuose, konkursuose, akcijose; 

6. stebėti bei vertinti švietimo pagalbos mokiniams kokybę, teikti rekomendacijas dėl šios pagalbos tobulinimo; 

7. analizuoti mokinių elgesio taisyklių paţeidimus (smurto, patyčių, ţalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos paţeidimų 

atvejus) ir teikti siūlymus, rekomendacijas pedagogams, tėvams; 

8. formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdţius bei šviesti lytiškumo ugdymo klausimais; 

9. koordinuoti bei įgyvendinti LIONS QUEST prevencines programas ,,Laikas kartu" (1-4 kl.), „Paauglystės kryţkelės“ (5-8kl.); 

10. įvairiapusiškai bendradarbiauti su kitomis progimnazijomis, gimnazijomis bei socialiniais partneriais;   

11. organizuoti ugdymą karjerai; 

12. vykdyti tarptautinę mokytojų ugdymo įgūdţių tobulinimo programą „Auksinis penketas“ gimnazijos pedagogams; 

13. koordinuoti socialinę ir savanorišką veiklą; 

 

 

V. Numatomi rezultatai:  

1. sumaţės smurto bei patyčių skaičius gimnazijoje; 

2. bus sukurti glaudesni gimnazijos bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimo santykiai;  

3. gimnazijos kolektyvas kolegialiai priims sprendimus, dalinsis informacija, įgūdţiais, išsaugos esamas bei kurs naujas tradicijas 

skatinančias pozityvaus mikroklimato palaikymą gimnazijoje;  

4. gerėjant gimnazijos kolektyvo mikroklimatui, kartu gerės ir jos narių veikla bei rezultatyvumas, ţmonės jausis labiau vertingi, 

naudingi bei galintys prasmingai veikti; 

5. mokiniai aktyviai dalyvaus prevenciniuose renginiuose įvairiomis temomis, kuriuose gilins ţinias apie psichoaktyvių medţiagų 

vartojimo ţalą; 

6. augs mokinių motyvacija gyventi sveikai; 

7. pakils gimnazijos mokinių lankomumas bei sumaţės mokinių vėlavimas į pamokas lyginant su 2016-2017 mokslo metais. 

8. dalyvaudami įvairiuose gimnazijoje organizuojamuose renginiuose, mokiniai lavins bendravimo įgūdţius, atsakomybę,  labiau 

įsitrauks į savanorišką veiklą.  

 

 

 



 

 

 

 

VEIKLA 

 

PRIEMONĖS 

VYKDYMO 

TERMINAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO, 

VYKDYTOJAI 

 

PASTABOS 

 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

4.1. VGK veiklos planavimas o VGK metinis veiklos planas. Iki 2017-09-11 VGK pirmininkė 

D.Pilukienė, 

nariai. 

 

4.2. Posėdţių, pasitarimų 

organizavimas 

o Posėdţiai, pasitarimai Posėdžiai: 

 09-11d. 13.40val. 

 10-30d. 10val. 

 11-30d. 13.40val.; 

 01-03d. 10val. 

 02-22d. 10val 

 03-29d. 13.40val. 

 04-26d. 13.40val. 

 05-24d. 13.40val. 

Pasitarimai: 

 pagal poreikį. 

VGK nariai VGK sekretorius  

4.3. Ataskaitų rengimas o Gimnazijos švietimo pagalbos specialistai – du 

kartus per metus; 

o VGK – kartą per metus. 

Specialistai – pusmečių 

pabaigoje; 

VGK - mokslo metų 

pabaigoje. 

VGK nariai Ataskaitos pateikiamos VGK 

pirmininkui. 

4.4.Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

o Bendradarbiavimas su Vilniaus psichologine 

pedagogine tarnyba. 

o Vaiko raidos centras. 

o Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centras. 

o VGTU 

o Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo 

Pagal poreikį visus 

metus. 

VGK nariai  



centras. 

o Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras. 

o Vilniaus Universitetas. 

o Lietuvos Edukologijos Universitetas. 

o Šiaulių Universitetas. 

o Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

o Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras. 

o Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. 

o Vilniaus miesto socialinės paramos centras. 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

vaiko teisių apsaugos skyrius. 

o Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos 

komisariato Prevencijos skyrius. 

4.5. Dalyvavimas metodinių 

grupių veikloje. 

o Atvejų analizės grupės lankymas VPPT. 

o Psichologų metodinių susirinkimų lankymas 

VPPT. 

o Socialinių pedagogų atvejų analizės grupės 

VPPT. 

o Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinių 

susirinkimų lankymas. 

o Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų 

metodinių susirinkimų lankymas VVSB. 

o Tarpţinybinių pasitarimų socialinės paramos 

centre lankymas. 

o Tarpţinybinių pasitarimų Vilniaus miesto 

seniūnijose lankymas. 

Visus metus pagal 

poreikį. 

VGK nariai  

4.6. Informacijos apie VGK 

veiklą sklaida. 

o Mokyklos tinklalapyje bei socialiniame tinkle; 

o Mokytojų kambaryje, stenduose. 

 

Visus metus pagal 

poreikį. 

VGK nariai  

4.7. Kvalifikacijos kėlimas. o Seminarai; 

o Kursai/mokymai; 

Visus metus pagal 

poreikį. 

VGK nariai  



o Konferencijos; 

o Studijos. 

o Kita. 

 

 

PAGALBA MOKINIUI, KLASĖS AUKLĖTOJUI, MOKYTOJUI 

 

2.1. Pagalba 

mokiniui. 

o Psichologinis mokinių konsultavimas. 

o Socialinės rizikos vaikų konsultavimas. 

o Gimnazijos mokinių konsultavimas. 

o Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

konsultavimas. 

o Bendravimo įgūdţių lavinimo uţsiėmimai. 

o Socialinių įgūdţių lavinimo uţsiėmimai. 

o Kalbos ugdymo lavinimo pratybos. 

o Specialiųjų pratybų uţsiėmimai. 

o Klasių mokinių santykių stebėjimas. 

o Kasdienė ambulatorinė pagalba. 

o Nemokamo maitinimo organizavimas. 

o Mokinių vaţiavimo išlaidų kompensavimo 

tvarkos įgyvendinimas. 

o LIONS QUEST prevencinių programų ,,Laikas 

kartu", „Paauglystės kryţkelės“ vykdymas. 

Visus metus pagal 

poreikį. 

Ţ. Grigienė,  

L.  Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

D. Pauţaitė,  

D. Pilukienė,  

L. Juozaitienė, 

1– 4 kl. 

auklėtojai, 

5 – 8 kl. 

auklėtojai. 

 

 

2.2. Pagalba klasės 

auklėtojui. 

o Pirmokų mokyklinės adaptacijos tyrimas 

kontrolinio piešinio metodika. 

Rugsėjis L.Juravičienė  

o Rekomenduojamų klasės valandėlių temų 

sąrašo 9 -12 kl. parengimas. 

Rugsėjis - Spalis L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

 

o Penktokų adaptacijos dalykinėje mokymo 

sistemoje tyrimas. 

Lapkritis L.Juravičienė  

o Konsultacijos, pagalba vykdant LIONS QUEST 

programas ,,Laikas kartu", „Paauglystės 

kryţkelės“.  

o Mokymų pagal „Auksinio penketo“ programą 

Pagal poreikį L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

Ţ. Grigienė. 

 



vedimas gimnazijos pedagogams.  

 

 

2.3. Pagalba 

mokytojui. 

o Konsultacijos aktualiais klausimais.  
 

 

Pagal poreikį D.Pilukienė 

L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

Ţ. Grigienė, 

D.Pauţaitė. 

 

o Mokymų pagal „Auksinio penketo“ programą 

vedimas gimnazijos pedagogams. 

Lapkritis- birţelis L.Juravičienė, 

Ţ.Grigienė 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR PAGALBOS TEIKIMAS 

 
1.1. Dokumentacija. o Švietimo pagalbos gavėjų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų turinčių mokinių bei socialinės 

rizikos grupei priklausančių vaikų sąrašų 

sudarymas. 

Rugsėjis Ţ. Grigienė 

D.Pilukienė 

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė 

 

o Specialiųjų pratybų, kalbos lavinimo pratybų, 

socialinių įgūdţių lavinimo  bei bendravimo 

įgūdţių ugdymo uţsiėmimų tvarkaraščių 

sudarymas. 

Rugsėjis - spalis Ţ. Grigienė,  

L. Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

 

o Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi 

pasiekimų (vertinimo, įsivertinimo bei 

asmeninės paţangos lentelės, lankomumo ir 

paţangumo suvestinės) fiksavimas. 

Pusmečių pabaigoje – du 

kartus per metus. 

Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė I. 

Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

o TAMO elektroninio dienyno pildymas. Visus mokslo metus. Ţ. Grigienė.  

3.2. Mokinių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimas. 

o Pradinis  bei pakartotinis specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas. 

 

Pagal poreikį Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

3.3. Tėvų, vaikų, 

pedagogų 

konsultavimas, 

o Konsultacijos, rekomendacijos dėl mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo. 

 

Pagal poreikį Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

 



rekomendacijų 

jiems teikimas. 

 R. Lukšytė. 

 

o „Atvirų durų dienos“. Lapkritis, balandis. Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

3.4. Tiesioginės 

pagalbos 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

mokiniams 

teikimas. 

 

o Specialiosios pratybos bei kalbos lavinimo 

uţsiėmimai. 

Visu metus pagal 

tvarkaraštį 

Ţ. Grigienė 

 

 

o Konkursas "Kuriu, seku pasaką" 2-ų klasių 

kalbos lavinimo uţsiėmimus lankantiems 

mokiniams.   

Sausis-vasaris Ţ. Grigienė  

o Konkursas - paroda „Raidės čiauškalės“  

1 klasių SUP turintiems mokiniams. 

Balandis Ţ. Grigienė  

o Individualios psichologo konsultacijos.  Visus mokslo metus L.Juravičienė  

o Bendravimo įgūdţių lavinimo grupių 

uţsiėmimai. 

Sausis - kovas L.Juravičienė  

o Individualūs socialinių įgūdţių lavinimo 

uţsiėmimai. 

Visus mokslo metus I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

4.1. Pozityvaus 

gimnazijos 

bendruomenės 

mikroklimato 

kūrimas. 

o „Atverk paguodos skrynelę“ projektas 

psichikos sveikatos prevencijai. 

Spalio 16-20d. D. Pauţaitė  

o Tolerancijos dienos minėjimas. Lapkričio 16d. I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

Ţ. Grigienė,  

L.Juravičienė. 

R.Vitkauskienė. 

 

o Draugo dienos minėjimas su specialiųjų 

poreikių turinčiais mokiniais bei 2-3 klasių 

logopedo uţsiėmimus lankančiais mokiniais. 

o Draugo dienos minėjimas su gimnazijos 

bendruomene. 

Lapkričio 29d. I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

Ţ. Grigienė,  

L.Juravičienė. 

 

o Akcija „Dţiaugsmo gabalėlis“. Šokolado ir Lapkritis-gruodis Ţ.Grigienė,  



mokinių gamintų Kalėdinių atvirukų 

ruošimas bei  dovanojimas Betanijos 

bendruomenei. 

L.Keršytė, 

A.Jasilionis. 

o „Mokytojų arbatinė“ 

 

Lapkritis- birţelis L.Juravičienė, 

Ţ.Grigienė, 

R. Lukšytė, 

Ţ. Grigienė,  

D. Pauţaitė 

Kas mėnesį gimnazijos 

metodinės grupės 

organizuoja uţsiėmimus 

kitiems kolegoms. 

o „Draugystės savaitė 2018“ Kovas I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

L.Juravičienė 

Ţ.Grigienė, 

R.Vitkauskienė. 

 

4.2. Patyčių, smurto 

bei  saugaus 

elgesio (gatvėje, 

virtualioje 

erdvėje, 

gimnazijoje ir kt.) 

prevencija. 

o Saugaus eismo pamokėlės 1 kl. mokiniams. 

 

Rugsėjis 

 

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

o Projektas „Leisk man būti vaiku“. Lapkričio 14 d. L.Juravičienė.  

o Pamoka 5-8 kl. mokiniams 

,,Administraciniai teisės paţeidimai“. 

Gruodis-Sausis I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

o Patyčių paplitimo gimnazijoje tyrimas.  Sausis - vasaris I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

L.Juravičienė. 

 

o Saugaus interneto savaitė. Vasaris R.Pileckaja,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

L.Juravičienė 

 

4.3. Alkoholio, tabako 

vartojimo ir kitų 

ţalingų įpročių bei 

uţkrečiamų ligų 

prevencija. 

o Diskusija „Asmens higiena“ su 1-4 kl. 

mokiniais. 

Rugsėjis - geguţė D. Pauţaitė 

 

 

o Informacinis stendas „Pasaulinei psichikos 

sveikatos diena“. 

Spalis L. Juravičienė, 

D. Pauţaitė. 

 

o Renginys pasaulinei AIDS dienai paminėti 

„AIDS: geriau ţinoti“. 

Gruodţio 1d. 

 

I.  Šareikaitė,  

R. Lukšytė,  

D. Pauţaitė, 

R. Vitkauskienė 

 

o Gripo profilaktika: stendas. Sausis D. Pauţaitė  



o Diskusija apie gripą ir jo prevenciją 5,6,9 kl. 

mokiniams. 

Sausis-vasaris R.Vitkauskienė Integracija per biologijos ir 

gamtos pamokas. 

o Diskusija su 8 klasių mokiniais 

„Psichotropinių medţiagų poveikis jaunam 

organizmui“. 

Sausio 

24, 25d. 

D. Pauţaitė 

 

 

o Diskusija „Psichotropinių medţiagų ţala“ 11 

kl. mokiniams. 

Balandis R.Vitkauskienė Integracija per biologijos 

pamokas. 

o Prezentacija „Uţ jaunimo saviraišką be 

alkoholio“ 11 kl. mokiniams. 

Vasario 

21 d. 

D. Pauţaitė 

 

 

o Diskusija „Alkoholio ţala besivystančiam 

vaisiui“ 12 kl. mokiniams. 

Spalis R.Vitkauskienė Integracija per biologijos 

pamokas. 

o „Kovo 22-oji – pasaulinė vandens diena“: 

stendas. 

o Paskaita „Be vandens nėra gyvybės“ 6-7 kl. 

mokiniams. 

Kovo 

22d. 

D. Pauţaitė 

 

 

o Stendas „Saugokimės tuberkuliozės“. Balandis D. Pauţaitė 

R.Vitkauskienė 

 

o Akcija prieš rūkymą ,,Nerūkau – sveikatą 

palaikau!”. 

Geguţė I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

R.Vitkauskienė, 

D. Pauţaitė 

 

o Vizitai aplink gimnazijos teritoriją. Visus mokslo metus 
pagal poreikį. 

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

Tikslas – stebėti ar mokiniai 

rūko. 

o Teminių klasių valandėlių organizavimas, 

vykdymas. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį. 

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

4.4. Lytiškumo 

ugdymas. 

o Paskaitos 6 kl. mergaitėms „Tarp mūsų – 

maţųjų moterų“. 

Lapkričio 

10d. 

D. Pauţaitė 

 

 

o Diskusija „Kontraceptinės priemonės ir jų 

efektyvumas“ 5 - 12kl. mokiniams. 

Spalis, kovas. R.Vitkauskienė Integracija per biologijos 

pamokas. 

4.5.Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

o Paskaita – diskusija „Pirmoji pagalba“ . Gruodis D. Pauţaitė  

o Paskaita- diskusija „Vasaros pavojai“ 1-4 kl. 

mokiniams. 

Geguţė D. Pauţaitė, 

I. Šareikaitė,  

 



prevencija. o Informacinių lankstinukų dalinimas 1-4 kl. 

mokiniams. 

R. Lukšytė. 

 

4.6. Sveikatos 

stiprinimas.  

o Diskusija „Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika“ 11-12 kl. mokiniams. 

Vasaris D. Pauţaitė 

 

 

o Sporto renginiai. Visus metus pagal 

poreikį 

D. Pauţaitė ir 

kūno kultūros 

mokytojai. 

 

4.7. Lankomumo 

problemų 

prevencija. 

o Mėnesio lankomumo ataskaitų analizė. 

o Bendravimas su tėvais dėl mokinių 

lankomumo.  

o Pokalbiai su mokiniais norint išsiaiškinti 

gimnazijos nelankymo prieţastis. 

o Bendradarbiavimas su klasės auklėtojais ir 

administracija. 

o VTAS informavimas apie mokinio 

gimnazijos nelankymą. 

Visus mokslo metus I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

 

 

o Lankymasis mokinio namuose Pagal poreikį I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

MOKINIŲ, MOKINIŲ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS 

5.1. Mokinių 

švietimas. 

o Paskaitos. 

o Pamokos. 

o Klasės valandėlės. 

o Diskusijos. 

o Renginiai. 

o Stendai. 

o Lankstinukai. 

o Išvykos. 

o Kita. 

Visus mokslo metus VGK nariai  

5.2. Mokinių tėvų 

švietimas. 

o 1 kl. mokinių tėvams informacinis bukletas 

„Logopedo pagalbos teikimas mokykloje“. 

Rugsėjis 

 

Ţ.Grigienė.  

o Informacija apie lankomumo tvarkos aprašą 

ir jo pakeitimus. 

Rugsėjis I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

Informacija teikiama 

www.tamo.lt 

o Informacija apie projektą „Kompleksinių Rugsėjis I. Šareikaitė,  Informacija teikiama 

http://www.tamo.lt/


paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. R. Lukšytė. www.tamo.lt 

o Visuotinis pirmokų tėvų susirinkimas. Lapkritis D. Pilukienė, 

L.Juravičienė, 

Ţ.Grigienė. 

 

o 10-ų klasių tėvų susirinkimas.  

 

Lapkritis 

 

R.Taraškevičienė, 

L.Juravičienė 

 

o Informacija apie projektą „Leisk man būti 

vaiku“. 

Lapkričio 

14 d. 

L.Juravičienė  

o Visuotinis penktokų tėvų susirinkimas. Gruodis V.Grigaliūnienė, 

L.Juravičienė,  

5 kl. auklėtojos. 

 

o Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas. Vasaris D. Pilukienė, 

L.Juravičienė, 

Ţ.Grigienė, 4 kl. 

mokytojos. 

 

o Būsimų penktokų tėvų susirinkimas. Balandis V.Grigaliūnienė, 

L.Juravičienė. 

 

o Individualus tėvų švietimas. Pagal poreikį visus 

metus. 

Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

 

o „Atvirų durų diena“ -  individualios 

konsultacijos. 

Pagal poreikį Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė, 

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

5.3.Pedagogų 

švietimas.  

 

 

 

 

 

o Informaciniai, ugdomieji seminarai 

gimnazijos mokytojams apie specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymą bei vykdant 

„Auksinio penketo“ programą. 

Lapkritis - geguţė Ţ. Grigienė, 

L.Juravičienė, 

D.Pilukienė. 

 

o 1kl. 5kl. mokinių adaptacijos aptarimai.  

Tyrimų rezultatų pristatymai. 

Lapkritis - gruodis Ţ. Grigienė,  

L. Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė. 

 

http://www.tamo.lt/


Supervizijų grupės.  Pagal poreikį Ţ. Grigienė,  

L. Juravičienė,  

I. Šareikaitė,  

R. Lukšytė, 

D.Pilukienė, 

V.Grigaliūnienė, 

5-8 kl. auklėtojai. 

 

UGDYMAS KARJERAI 

6.1.Karjeros 

informavimas.  

o Tarptautinių studijų pristatymas su Kalba.lt Spalio 12 d. L.Juravičienė, 

R. Taraškevičienė 

 

o Karjeros diena bendradarbiaujant su VšĮ 

"Ţurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė". 

Gruodis L.Juravičienė, 

R. Taraškevičienė 

 

o UK uţsiėmimas  10-tų klasių moksleiviams 

„Profesinis pasirinkimas“. 

Vasaris- kovas L.Juravičienė  

o Informacijos sklaida mokykos UK stende, 

tinklalapyje, www.tamo.lt   

Visus mokslo metus. L.Juravičienė  

6.2. Veiklinimo 

vizitai ir renginiai. 

o Dalyvavimas LITEXPO parodoje 

„Studijos“. 

Vasaris L.Juravičienė, 

R. Taraškevičienė 

 

o Veiklinimo vizitas 9-10-tų kl. moksleiviams 

į Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

rengimo centrą. 

Kovas L.Juravičienė, 

R. Taraškevičienė 

 

o Veiklinimo vizitas 9-10-tų kl. moksleiviams 

į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centrą. 

Balandis L.Juravičienė, 

R. Taraškevičienė 

 

o Profesinio informavimo renginys 8-10 kl. 

specialiųjų poreikių mokiniams ir jų tėvams. 

Geguţė L.Juravičienė  

o Susitikimai su profesijų atstovais 1-4 kl. 

vaikams . 

Pagal poreikį E.Lozoraitytė, 

G.Penkaitytė 

 

6.3. Karjeros 

konsultavimas.  

o Individualios UK konsultacijos. Pagal poreikį L.Juravičienė  

o Profesinių interesų tyrimas. Vasaris- kovas L.Juravičienė  

SOCIALINĖS IR SAVANORIŠKOS MOKINIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

7.1. Dokumentacija. 

 

 

o „Socialinės veiklos organizavimo tvarkos 

aprašo“ rengimas. 

Rugsėjis - spalis I. Šareikaitė,  

R.Lukšytė, 

D.Pilukienė. 

 



7.2. Veiklinimas. 

 

 

 

 

o Pagalbos mokyklai veikla. 

o Ekologinė veikla. 

o Projektinė veikla. 

o Socialinė (pedagoginės pagalbos) veikla. 

o Kita veikla. 

Visus mokslo metus. 5-10 klasių 

auklėtojai. 

Vadovaujantis „Socialinės 

veiklos organizavimo 

tvarkos aprašu“. 

7.3. Informacijos 

fiksavimas. 

 

o www.tamo.lt  Visus mokslo metus. R.Pileckaja, 

5-10 klasių 

auklėtojai. 

www.tamo.lt  speciali grafa 

atspindinti sukauptas 

valandas. 
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VGK pirmininkė         Daiva  Pilukienė 
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