
Progimnazijos Vaiko gerovės komisija 

Komisijos veiklos tikslas 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai 

Siekti, kad progimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje; 

Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei 

aktualiomis temomis; 

Analizuoti moksleivių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar 

nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus; 

Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose; 

Organizuoti pagalbą moksleiviui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą; 

Atlikti moksleivio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą; 

Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais; 

Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 

Vaida Abramonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė; 

Laima Valevičienė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja; 

Daiva Daubarienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

Aleksandra Pampikienė, specialioji pedagogė, narė; 

Angelė Ruseckienė, psichologė, narė; 

Beata Juknevičiūtė, logopedė. 

Neringa Žukauskienė - komisijos sekretorė, prancūzų kalbos mokytoja.  

  



1-4 kl. socialinio pedagogo Petro Pivariūno veiklos aprašas 

 Dirba individualų darbą su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais; 

 Padeda spręsti problemas (mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, patyčių, smurto 

 Problemų klausimais); 

 Bendrauja ir padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo 

 Socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, 

 Poreikius, tėvų teises ir pareigas; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę 

 Pagalbą; 

 Vykdo pamokų lankomumo, drausmės, elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinį darbą; 

 Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija 

 Sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 

 Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą; palaiko ryšius 

 Su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis 

 Socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; 

 Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

 Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu; 

 Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių; 

 Pagal poreikį ir galimybes inicijuoja ir organizuoja prevencinių projektų kūrimą ir jų 

 Įgyvendinimą; 

 Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 

Socialinio pedagogo darbo laikas 

 

 

 

  

Savaitės diena 
Mokinių, pedagogų, tėvų (teisėtų vaikų 

atstovų) progimnazijoje konsultavimas 
Pietų pertrauka 

Pirmadienis 8.00-16.15 

12.20-12.50 

Antradienis 8.00-16.15 

Trečiadienis 8.00-14.00 

Ketvirtadienis 8.00-16.00 

Penktadienis 8.00-16.00 

Tėvai konsultuojami iš anksto susitarus el. paštu petras.socialinis@taikos.lt 



5-8 kl. socialinės pedagogės Laimos Valevičienės veiklos aprašas 

 

 Dirba individualų darbą su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais; 

 Padeda spręsti problemas (mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, patyčių, smurto 

problemų klausimais); 

 Bendrauja ir padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius 

poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų 

teises ir pareigas; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą; 

 Vykdo pamokų lankomumo, drausmės, elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinį darbą; 

 Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija 

sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; inicijuoja 

išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą; palaiko ryšius su įvairiomis 

valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, 

psichologinę, teisinę pagalbą; 

 Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

 Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu; 

 Pagal poreikį ir galimybes inicijuoja ir organizuoja prevencinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 

 Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 

Socialinės pedagogės darbo laikas 

 

 

  

Savaitės diena 
Mokinių, pedagogų, tėvų (teisėtų vaikų 

atstovų) progimnazijoje konsultavimas 
Pietų pertrauka 

Pirmadienis 7.30-15.30 12.00-12.30 

Antradienis 7.30-16.00 12.00-12.30 

Trečiadienis 7.30-15.30 12.00-12.30 

Ketvirtadienis 7.30-16.00 12.00-12.30 

Penktadienis 7.30-15.30 12.00-12.30 

Tėvai konsultuojami iš anksto susitarus el. paštu: laima.socialine@taikos.lt 



Specialiosios pedagogės Aleksandros Pampikienės veiklos aprašas 

 Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei 

 Padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus; 

 Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, individualizuoti 

 Ugdymo turinį; 

 Konsultuoja ir supažindina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvus(globėjus, 

 Rūpintojus) su vaiko ugdymo(-si) problemomis; 

 Ruošia rekomendacijas mokytojams dėl mokymo būdų ir metodų taikymo mokiniams, 

 Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 

 Teikia individualią (1 mokinys), pogrupinę (2-4 mokiniai), grupinę (5-8 mokiniai) pagalbą 

 Mokiniams; 

 Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

 Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, psichologu, logopedu ir kitais pagalbos 

vaikui specialistais; 

 Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 Palaiko ryšį su vilniaus miesto pedagogine psichologine tarnyba; 

Specialiojo pedagogo darbo laikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Savaitės diena Mokinių, pedagogų, tėvų (teisėtų vaikų 

atstovų) progimnazijoje konsultavimas 

Pietų pertrauka 

Pirmadienis 8.00-12.35  

Antradienis 8.00-17.00 13.35-14.05 

Penktadienis 7.45-15.00 

Tėvai konsultuojami iš anksto susitarus el. paštu:  specialiojipedagoge@taikos.lt 



Logopedės Beatos Juknevičiūtės veiklos aprašas 

 Vaikų kalbinių įgūdžių įvertinimas, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnozavimas bei išvadų 

tikslinimas. 

 Veiklos kalbos ir kalbėjimo sutrikimams įveikti planavimas bei korekcijos krypčių numatymas. 

 Tėvų konsultavimas ir švietimas kalbos ugdymo klausimais, informavimas apie vaiko ugdymosi 

pažangą/sunkumus. 

 Pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimas aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų įveikimo klausimais. 

 Kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant organizuojamose logopedinėse parodose, pasitarimuose bei 

seminaruose. 

 Naujosios metodinės literatūros analizavimas. 

 Metodinės medžiagos kaupimas, logopedinio kabineto materialinės bazės turtinimas. 

 Bendradarbiavimas su Vaiko gerovės komisijos nariais bei PPT specialistais, siekiant patenkinti 

mokinių ugdymosi poreikius. 

Logopedės darbo laikas 

Savaitės diena 
Tiesioginis darbas 

su mokiniais 

Netiesioginis darbas su 

mokiniais 
Pietų pertrauka 

Pirmadienis 11.00-14.00   

 

Antradienis 11.30-15.00   

Trečiadienis 9.00-15.30  12.00-12.30 

Ketvirtadienis 9.00-15.30 15.30 – 16.30 – konsultacijos 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kalbos ugdymo klausimais. 

11.30-12.00 

Penktadienis 10.00-14.00 14.00 – 15.00 – konsultacijos 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kalbos ugdymo klausimais. 

 

Konsultuojama iš anksto susitarus telefonu: 867612724 

Kabineto nr. 300. 



Psichologės Angelės Ruseckienės veiklos aprašas 

 Teikia individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems 

mokiniams; 

 Konsultuoja už ugdymą atsakingus mokytojus; 

 Kuria ir vykdo prevencines programas; 

 Organizuoja tėvų ir pedagogų švietimą mokinių amžiaus tarpsnių psichologinės raidos ypatumų 

klausimais; 

 Atlieka tyrimus bendruomenei aktualiais klausimais; 

 Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ir kitais su 

mokiniu dirbančiais specialistais; 

 Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 Bendradarbiauja su Vilniaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba; 

 

Psichologės darbo laikas: 

Savaitės diena 
Tiesioginis darbas 

su mokiniais 
Pietų pertrauka 

Pirmadienis 11.00-14.00 

12.00-12.30 

 

Antradienis 11.30-15.00 

Trečiadienis 9.00-15.30 

Ketvirtadienis 9.00-15.30 

Penktadienis 10.00-14.00 

Tėvai konsultuojami iš anksto susitarus el. paštu:   

angele.psichologe@taikos.lt 

 


