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2021 m. Mokyklos vaiko geroves komisija (toliau - VGK) savo veikl4 organizavo, vadovaudamasi

veiklos planu. Komisija organizavo ir koordinavo prevencini darb4, saugios ir palankios vaiko aplinkos
k[rim4, kriziq valdymq, Svietimo pagalbos teikimq bei individualizuotq ugdymo programq pritaikym4
mokiniams.

VGK veiklos prioritetas: saugios, vaiko asmenybes augimui, brandai ir ugdymui(si) palankios

aplinkos k0rimas.
Tikslas - uZtikrinti bendruomenes saugum4, skatinant pozityvq mokiniq elgesi ir kuriant tvarq,

emociSkai saugq ir sveik4 mokyklos klimat4.

lvyko 8 posedZiai, kuriuose buvo svarstomos mokytojq parengtos individualizuotos ugdymo
programos mokiniams, analizuojami mokiniq elgesio taisykliq paZeidimai ir numatomos priemones jiems

Salinti, atliktas pakartotinas 3 mokiniq specialiqiq ugdymosi poreikiq ivertinimas, aptarta l, 5 klasiq ir
naujai atvykusiq mokiniq adaptacija ir patvirtintos jiems individualizuotos ugdymo programos Ipusmediui
ir kitos aktualios iSkilusios problemos.

2021 m. rugsejo I d. mokykloje mokesi 29 mokiniai. 23 mokiniams buvo teikiama logopedo
pagalba. Daugiausia demesio buvo skirta tikslinti mokiniq tarti, gerinti komunikacinius jg[dZius
plediant mokiniq Lodynq. Per metus 2 mokiniams sustiprejo artikuliacinio aparato funkcija, 4 - pagerejo

tartis, 5 - pagerejo garsine analizd, S - pradejo sklandZiau skaityti, 4 - sustiprejo demesio koncentracija ir
2 * erdvinis suvokimas.

Sausio ir rugsejo menesiais iSanalizuotos, aptartos ir suderintos mokiniq individualizuotos ugdymo
programos.

VGK organizavo mokiniq, pakartotini pedagogini vertinim4, mokiniq specialiqjq ugdymosi
poreikiq nustatymg, sudare Svietimo pagalbos gavejq s4ra54 ir ji pristate Alytaus miesto pedagoginei' psichologinei tarnybai.

Per metus i5 pedagogq gauta l2 informaciniq ra5tq del netinkamo mokiniq elgesio. Individualiai
stebetas ir fiksuotas 2 mokiniq elgesys.

Konsultuota I mokinio tevas del vaiko netinkamo elgesio korekcijos, bendrauta su ivairiq institucijq

specialistais.

Buvo organizuojami renginiai, dalyvaujama konkursuose, akcijose, vykdoma prevencija:

Pam ineta Tolerancijos d iena.

Pravestos klases valandeles apie Zalingq jprodiq Lalqir apie smurt4 bei patydias.

Organizuotos nuotolines psichologo konsultacijos mokiniams. Nuotolines psichologo konsultacijas

mokykloje lanke l2 mokiniq (vyko 54 konsultacijos).
Per mokslo metus klasiq vadovai ugdytiniams primine, kas yra krizes, kokios yra jq formos, kaip

galima padeti sau ir artimiesiems. Kriziniq situacijq per202l metus nebuvo.
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