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Klasės valandėlės pirmų klasių Supažindinti mokinius su socialinio Klasės valandėlė
mokiniams
„Socialinis pedagogo darbu mokykloje.
pedagogas – kas jis?“

D. Švedaitė

Rugsėjo mėn.

Klasės valandėlės pirmų klasių Supažindinti mokinius su psichologo Klasės valandėlė
mokiniams “Vaikams apie darbu mokykloje.
psichologus”

D. Voitukovič

Rugsėjo mėn.

Klasės valandėlės penktų Prisistatyti mokiniams. Priminti apie Klasės valandėlė
klasių bei naujai atvykusiems psichologo darbo mokykloje specifiką.
mokiniams “Susipažinimas su
psichologu”

D. Voitukovič

Rugsėjo mėn.

Susipažinti su pirmokais, Susipažinti su mokiniais. Trumpai
stebėti
verbalinį
jų papasakoti apie logopedo darbą
bendravimą.
Analizuoti mokykloje.
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogų ir medikų išvadas
apie vaiko brandumą ir jo
sveikatą.

Kalbos lavinimo žaidimas J. Gliebienė
klasėje.
D. Partauskienė
Kalbos lavinimo žaidimas K. Morkūnienė
logopedo kabinete.

Rugsėjo mėn. I sav.

Susipažinti su mokiniais, Susipažinti su mokiniais. Trumpai Pokalbis.
turinčiais specialiųjų ugd. papasakoti apie veiklas specialiųjų
poreikių.
Išanalizuoti pratybų metu.
individualius
mokinių
specialiuosius
poreikius,
nusimatyti ugdymo būdus.
Priešmokyklinės
ugdymo Nustatyti mokinius, turinčius kalbos ir
grupės (PUG) ir pirmos klasės kalbėjimo sutrikimų, užpildyti kalbos ir
mokinių kalbos įvertinimas.
kalbėjimo sutrikimų lentelę, patvirtinti
ją VPPT.

I.

Lemešiūtė

Kalbos vertinimas atliekamas J. Gliebienė
ir formos pildomos naudojant D. Partauskienė
V.Gaulienės, R.Giedrienės,
K. Morkūnienė
L.Grikainienės
parengtą
metodinę priemonę „Kalbos
tyrimas“.

Rugsėjo mėn.

Rugsėjo mėn.

Individualus tėvų ir pedagogų Suteikti tėvams rekomendacijas ir Individualus konsultavimas, J. Gliebienė
konsultavimas dėl mokinių, pateikti efektyvius darbo būdus bei pokalbiai
telefonu, D. Partauskienė
kurie
turi
fonologinių, metodus.
susirašinėjimas el. paštu, K. Morkūnienė
fonetinių, įvairiapusių raidos
naudojimasis eduko dienynu.
sutrikimų
ir
mikčiojimo
sunkumų.

Visus metus

Individualus tėvų ir pedagogų Suteikti tėvams ir pedagogams
konsultavimas dėl mokinių, rekomendacijas ir pateikti efektyvius
kurie turi specialiųjų ugdymosi darbo būdus bei metodus.
poreikių.

Visus metus

Individualus konsultavimas,
pokalbiai
telefonu,
susirašinėjimas el. paštu,
naudojimasis eduko dienynu.

I.

Lemešiūtė

Individualios
tėvų
konsultacijos priešmokyklinės
ugdymo grupės (PUG) ir
pirmos klasės mokinių.

Išsiaiškinti mokinių kalbos plėtotę, Individualūs pokalbiai
patirtas traumas, kalbos vystymosi ir mokinių tėvais.
formavimosi
etapus.
Teikti
rekomendacijas ir darbo būdus, kaip
pašalinti
kalbos
ir
kalbėjimo
sutrikimus.

Individualios
konsultacijos
tėvams ir pedagogams dėl
mokinių, kuriems pastebėti
mokymosi sunkumai. Mokinių
lietuvių kalbos žinių ir
matematikos žinių vertinimai
bei dokumentų paruošimas
Vilniaus
pedagoginei
psichologinei tarnybai.

Suteikti tėvams ir pedagogams
konsultacijas dėl pastebėtų mokymosi
sunkumų bei įvertinti mokinių lietuvių
kalbos bei matematikos žinias.

Pirmos klasės, penktos klasės Įvertinti pirmos klasės, penktos klasės
bei naujai atvykusių mokinių bei
naujai
atvykusių
mokinių
adaptacija mokykloje.
prisitaikymą.
Išsiaiškinti
sunkiau
prisitaikančius vaikus, numatyti jiems
reikiamą pagalbą.

su K. Morkūnienė

Individualūs pokalbiai su
tėvais
ir
pedagogais.
Individualus
darbas
su
mokiniais,
vertinant
jų
mokymosi žinias.

I.

Lemešiūtė

Stebėjimas
pamokų
ir D. Voitukovič
pertraukų metu. Tyrimas. D. Švedaitė
Mokytojų
ir
tėvų
konsultavimas.

Spalis-lapkritis

Visus metus

Rugsėjo
mėn.

–

gruodžio

Pirmos klasės

Įvertinti pirmos klasės mokinių
prisitaikymą.
Išsiaiškinti
sunkiau
prisitaikančius vaikus, numatyti jiems
reikiamą pagalbą.

Stebėjimas
pamokų
ir J. Puriuškienė
pertraukų metu. Tyrimas.
Mokytojų
ir
tėvų
konsultavimas.

Spalio - gruodžio mėn.

Pasaulinė psichikos sveikatos Suteikti žinių su psichikos sveikata Stendas.
D. Voitukovič
diena
susijusiomis temomis.
Užsiėmimas “Kaip jaučiuosi šiandien?” Refleksinis pokalbis klasių R. Vaičelienė
valandėlių metu

Spalio mėn.

Tarptautinė nerūkymo diena

Priminti mokiniams apie rūkymo Stendas
sukeliamą žalą sveikatai. Ugdyti kritinį
mokinių mąstymą rūkymo tema.

D. Voitukovič

Lapkričio mėn.

Tarptautinė tolerancijos diena

Atkreipti dėmesį į skirtingų nuomonių, Stendas
skirtingų tautybių, rasių, sergančiųjų ir
turinčių problemų žmonių toleranciją.

D. Voitukovič
R. Vaičelienė

Lapkričio mėn.

Patyčių masto įvertinimo Įvertinti, kaip saugiai vaikai jaučiasi 3-8 kl. mokiniai
mokykloje tyrimas
mokykloje. Išsiaiškinti kuriose vietose
mokiniai mokykloje patiria patyčias.
Išsiaiškinti patyčių formas, reagavimo
būdus, stebėtojų vaidmenį. Mokytojų
vaidmenį patyčių situacijose.

Pirmos klasės, penktos klasės, Įvertinti teiktos pagalbos tinkamumą.
naujai atvykusių mokinių
adaptacija
mokykloje.
Pedagoginis psichologinis tėvų
švietimas.

D. Voitukovič
D. Švedaitė

Visos surinktos medžiagos D. Voitukovič
analizavimas,
svarstymas,
pristatymas.

Kalbos
ir
kalbėjimo Užpildyti I pusmečio logopedinę Visos surinktos medžiagos J. Gliebienė
sutrikimams taikomų įveikos ataskaitą, nurodant pagalbos poreikį analizavimas,
svarstymas, D. Partauskienė
metodų
aptarimas, kitam pusmečiui.
pristatymas.
K. Morkūnienė
analizavimas. I pusmečio
logopedinės
ataskaitos
pateikimas.

Gruodžio, sausio mėn.

Sausio mėn.

Sausio mėn

I pusmečio darbo su švietimo I pusmečio
pagalbos gavėjais rezultatų ataskaita.
vertinimas, aptarimas, analizė.

darbo

analizavimas, Visos surinktos medžiagos
analizavimas,
svarstymas,
pristatymas.

I.

Lemešiūtė

Sausio mėn.

Veiksmo savaitė “Savaitė be Mokinių
švietimas patyčių tema, Stebėjimas, rekomendacinių
patyčių”
siekiant sumažinti patyčias, užkirsti veiklų vykdymas klasėse,
kelią naujų patyčių atsiradimui.
klasės valandėlės, diskusijos,
stendas.

D. Voitukovič
D. Švedaitė
R. Vaičelienė
J. Puriuškienė

Kovo mėn.

Vaikų, turinčių specialiųjų Pasirinktų
ugdymo
priemonių Mokinių veiklos ir elgesio
ugdymosi poreikių, ugdymo pritaikytos,
individualizuotos stebėjimas. Mokytojų, tėvų,
priežiūra
programos
teikimas,
papildomos vaikų konsultavimas.
pagalbos skyrimas.

D. Voitukovič
D. Švedaitė
R.Vaičelienė
I.Lemešiūtė
J. Puriuškienė

Visi mokslo metai

Spec. pagalbos bei programų Maksimaliai pritaikyti pagalbos bei Diskusijos, surinktų duomenų Visi komisijos nariai
koregavimas.
programos
tinkamumą
vaiko analizė.
poreikiams, atsižvelgiant į poreikių
lygius.

Visi mokslo metai

Mokinių, kurie susidūrė su Mokiniams,
susidūrusiems
su Mokinių veiklos ir elgesio
sunkumais,
individualus sunkumais,
pagalbos
teikimas, stebėjimas.
Vaikų
konsultavimas
konsultavimas, nukreipimas.
konsultavimas - individualūs
pokalbiai, užsiėmimai.

D. Voitukovič
D. Švedaitė
R. Vaičelienė
J. Puriuškienė

Visi mokslo metai

Mokytojų
bei
tėvų Konsultuoti bei padėti rasti sprendimus, Individualūs
konsultavimas, nukreipimas.
įgalinančius
išspręsti
problemas, mokytojų,
numatant reikiamą pagalbą.
konsultavimas.

pokalbiai, D. Voitukovič
tėvų D. Švedaitė
I. Paulikaitė
K. Morkūnienė
J. Gliebienė
R. Vaičelienė
J. Puriuškienė

Visi mokslo metai

Mokytojų
konsultavimas, Suteikti
kvalifikuotą
pagalbą Pokalbiai,
sunkesnių atvejų aptarimas mokytojams, siekti jų kompetencijos literatūra.
vaiko
gerovės
komisijos bei pasitikėjimo savimi didinimo.
posėdyje.

diskusijos, Visi komisijos nariai

Visi mokslo metai

Mokinių,
mokytojų,
tėvų Klasės
valandėlė,
konsultavimas,
suteikiant
žinių informacinių stendų kūrimas
aktualiais
klausimais,
pateikiant aktualiomis temomis.
informaciją ir nukreipiant pagalbos į
teikiančias įstaigas.

Prevencinis darbas

Savižudybių
prevencija

ir

smurto Prevencinės/
socialinių
įgūdžių Klasės valandėlė
pamokos
Akcija „Kaip jautiesi šiandien?“.

D. Voitukovič,
D. Švedaitė,
K. Morkūnienė
R. Vaičelienė
J. Puriuškienė

Visi mokslo metai

R. Vaičelienė

Spalio mėn.
Lapkričio
mėn.
Birželio mėn.

Lankomumo ir mokymosi Projektas “Visi už vieną, vienas už Mokinio elgesio taisyklių R. Vaičelienė
motyvacijos prevencija
visus”
laikymosi
stebėjimas,
iniciatyvinių
veiklų
skatinimas

Spalio
mėn.
Balandžio mėn.

Sveikos gyvensenos prevencija Dalyvavimas
Lietuvos
mokinių Fizinio aktyvumo skatinimas R. Vaičelienė
Neformaliojo vaikų švietimo centro fizinio ugdymo pamokose
kūno kultūros ir fizinio aktyvumo
R. Vaičelienė
ugdymo edukacinėje veikloje.
Psichoaktyvių
medžiagų
Prevencinės/
socialinių
įgūdžių Klasės valandėlė
vartojimo prevencija
pamokos:

Sausio mėn

Teisės pažeidimų prevencija

Patyčių prevencija

Klasės valandėlės, bendrų
Administraciniai teisės pažeidimai,
susirinkimų metu
nepilnamečių atsakomybė, įstatymai ir
taisyklės.
Viešoji tvarka Vilniaus mieste.
„Saugus internetas“
Tėvų susirinkimų metu

R. Vaičelienė

-

-

Spalio - gruodžio mėn.

Vasario mėn.
mėn.
Kovo mėn.

kovo

Paskaita tėvams „Patyčių prevencija
mokykloje“
Klasės valandėlė
Prevencinės/
socialinių
įgūdžių
pamokos

R. Vaičelienė

Kalbos
ir
kalbėjimo Užpildyti II pusmečio logopedinę Visos surinktos medžiagos J.Gliebienė
sutrikimams taikomų įveikos ataskaitą, nurodant pagalbos poreikį analizavimas,
svarstymas, D. Partauskienė
metodų
aptarimas, kitiems mokslo metams.
pristatymas.
K. Morkūnienė
analizavimas. II pusmečio
logopedinės
ataskaitos
pateikimas.

Dalyvavimas
projektuose,
seminaruose,
konferencijose

konkursuose, Kompetencijų
akcijose, kvalifikacijos kėlimas
kursuose,

tobulinimas, Literatūra, paskaitos

Pastaba. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai numatomi trečiadieniais 13.00 val. (Lukiškių skg. 5, Vilnius).

Visi komisijos nariai

Birželio mėn.

Visi mokslo metai

