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           2020 m. Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) veiklos 

prioritetu numatė: saugios, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymui (si) palankios aplinkos 

kūrimas. 

           Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, rūpintis vaikui saugia ir 

palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę ir gerą savijautą.   
          Įvyko 5 posėdžiai, kuriuose:  
• Aptarta mokytojų parengtos individualizuotos ugdymo programos mokiniams.  
• Vyko bendradarbiavimas su tėvais dėl vaikų netinkamo elgesio korekcijos ir gydymo. 

• Įvertinti ir į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą siųsti mokiniai. 

• Aptarta 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija.  
          2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 33 mokiniai. 24 mokiniams buvo teikiama logopedo 
pagalba. Visus metus buvo siekiama šalinti mokinių tarties trūkumus, gerinti skaitymo, komunikacijos 

įgūdžius, plėsti ir turtinti aktyvųjį žodyną. Pagėrėjo: 5 mokiniams skaitymo technika, 8 – garsinės 
analizės įgūdžiai, 2 – erdvinis suvokimas, 4 – tarties ir 7 – kalbos suvokimas.  
          Taip pat buvo aptarti mokinių į Alytaus miesto PPT dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimai. 

          Sausio ir rugsėjo mėnesiais išanalizuotos, aptartos ir suderintos mokinių individualizuotos 

ugdymo programos.  
          Visi pedagogai ir logopedas bendradarbiavo su mokinių tėvais (globėjais) siekiant ugdymo (si) 
tęstinumo gerinant ugdymo (si) rezultatus, formuoti ir stiprinti socialinius įgūdžius, koreguoti 
netinkamą elgesį laikantis bendrų reikalavimų.  
          Per metus iš pedagogų gauti 4 informaciniai raštai dėl netinkamo mokinių elgesio. Individualiai 
stebėtas ir fiksuotas 2 mokinių elgesys.   
          Konsultuota 2 mokinių tėvai dėl jų vaikų netinkamo elgesio korekcijos, bendrauta su įvairių 

institucijų specialistais.  

Buvo organizuojami renginiai, dalyvaujama konkursuose, akcijose, vykdoma prevencija:   
• Paminėta Tolerancijos diena. 

• Pravestos klasės valandėlės apie žalingų įpročių žalą ir apie smurtą  bei patyčias. 

• Organizuotos psichologo konsultacijos mokiniams. Lankėsi Simno seniūnijoje pas psichologą 4 

mokiniai (vyko 9 konsultacijos). Nuotolines psichologo konsultacijas mokykloje lankė 15 mokinių 

(vyko 51 konsultacija).  

• Vykdyta tarptautinė ankstyvoji prevencinė programa ,,Obuolio draugai“ pradinėse klasėse.  
          2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną dėl Covid-19 epidemijos nuo kovo 30 d. buvo pradėtas 

vykdyti nuotolinis mokymas, kuris tęsėsi iki mokslo metų pabaigos. Todėl ir VGK pagalba mokiniams 
šiais metais buvo teikiama minimaliai, kadangi visi mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu dėl to iškilo 
mažiau problemų dėl elgesio.  

Per mokslo metus klasių vadovai ugdytiniams priminė, kas yra krizės, kokios yra jų formos, kaip 

galima padėti sau ir artimiesiems. Krizinių situacijų per 2020 metus nebuvo. 
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