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2020 m. įvyko 7 VGK posėdžiai, kuriuose buvo svarstyta mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo(si) sunkumai, švietimo pagalbos skyrimas. Svarstytos 

mokinių mokymosi, elgesio, lankomumo problemos, teikiamos rekomendacijos mokinių 

tėvams, pedagogams, aptarti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pusmečių 

pasiekimai, dalyvaujant klasių mokytojams, vertinti grįžusio iš užsienio mokinio mokymosi 

pasiekimai ir teiktos rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo, aptarti ir suderinti mokinių, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašai, kurie 

teikti derinti Palangos švietimo pagalbos tarnybai ir patvirtinti mokyklos direktoriaus. 

Specialiojo pedagogo pagalba teikta 6 mokiniams, o logopedo pagalba – 29 mokiniams.  

Socialinis pedagogas konsultavo 13 tėvų, pagalbą teikė 33 mokiniams, turintiems 

socialinių įgūdžių, bendravimo, elgesio ir emocinių sunkumų. Pagal poreikį konsultuoti 8 

pedagogai. Psichologas teikė individualias konsultacijos 11 mokinių dėl emocijų ir elgesio, 

mokymosi, adaptacijos sunkumų ir kt. Spręstos įvairios konfliktinės situacijos tarp mokinių. Iš 

viso buvo pravesta 17 individualių pokalbių su mokytojais. Mokinių tėveliams pravestos 22 

konsultacijos. Mokytojo padėjėjas teikė pagalbą 2 mokiniams. Pandeminė situacija pakoregavo 

pagalbos mokiniams teikimo planus, specialistų pagalba dažniausiai buvo teikiama nuotoliniu 

būdu. 

Mokykloje mokiniams organizuoti prevenciniai pokalbiai patyčių, smurto, 

tinkamo elgesio tematika klasės valandėlių metu. Bendradarbiauta su Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, Palangos miesto savivaldybės 

administracijos socialinės rūpybos skyriumi, Palangos miesto savivaldybės  administracijos 

Švietimo skyriumi, Palangos miesto socialinių paslaugų centru, Klaipėdos PK Palangos PK 

bendruomenės pareigūnais. Mokiniams organizuotas nemokamas maitinimas. Rengiama 

informacinė psichologinė medžiaga pagal poreikį: dalijamoji medžiaga, literatūra tėveliams ir 

mokytojams, pagalbinė informacija ugdant sunkiai prisitaikančius mokinius. Buvo vedami  

terapiniai užsiėmimai teigiamos emocinės gerovės mokykloje kūrimui.  Organizuota akcija 

„Savaitė be patyčių“, vykdoma prevencinė programa „Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus“. 

Įgyvendintas prevencinis projektas „Bendraukime be sienų“, kuriame dalyvavo Palangos 

miesto socialinių paslaugų centras, Palangos miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

ir specialiųjų klasių mokiniai. Organizuota Tarptautinė tolerancijos diena ,,Tolerancijos 

dėlionė“. Parengtas informacinis prevencinis stendas. Vykdoma prevencinė programa „Antras 

žingsnis“, įgyvendinama Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“. 

Klasių valandėlių metu buvo vykdomi prevenciniai pokalbiai „Pyktis ir konfliktai. Kaip jų 

išvengti?“, pirmokams pravesta socialinių įgūdžių lavinimo pamokėlė „Švarios rankytės“. 

Vykdomi tyrimai: „Pirmokų adaptacija“, „Naujai atvykusių mokinių adaptacija“, pirmų klasių 

mokinių sociometriniai tyrimai. Gauti rezultatai buvo naudingi klasių mokytojams: suteikė 

galimybę įvertinti mokinių adaptacijos lygį ir remtis psichologo duotomis rekomendacijomis. 

Rezultatai aptarti individualiai su klasės mokytoju. Taip pat apie gautus rezultatus buvo 

informuoti ir mokinių tėvai bei pateiktos rekomendacijos jiems. Dėl Covid-19 pasekmių 

mokyklos bendruomenei nuolat buvo teikiama naujausia ir aktualiausia informuojama, 

konsultuojami mokiniai, mokinių tėvai, pedagogai, sudaryti pagalbos mokiniui teikimo planai. 

Vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

kursuose, seminaruose, mokymuose.  

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė    Laima Diovkšienė 


