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ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA 

UŽ 2015-2016 MOKSLO METUS 
 

2015-2016 mokslo metais Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) teikė efektyvią, sisteminę 

pagalbą, skatinančią mokinius lavinti individualius savo gebėjimus. Buvo organizuojamas ir 

koordinuojamas prevencinis darbas,  atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius, kuriama vaikui 

saugi ir palanki ugdymosi aplinka, atliktas mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimas. 

Per mokslo metus organizuota 14 posėdžių, kurių metu pritarta VGK planui, patvirtintas 

specialiųjų poreikių mokinių sąrašas, pritarta specialiųjų poreikių mokinių individualizuotoms 

programoms. Per 2015-2016 m. m. svarstyti du mokiniai dėl netinkamo elgesio mokykloje, viena 

šeima dėl nepriežiūros (socialinio apleistumo) bei berniuko augančio Alytaus vaikų globos namuose 

galimai netinkamos priežiūros. Direktorės įsakymu viena šeima atleista nuo mokesčio už teikiamą 

neformalųjį švietimą mokykloje-darželyje (sunki materialinė padėtis šeimoje). Atkreiptas dėmesys ir 

į kitų  mokinių problemas.  

2015-2016 mokslo metais mokykloje mokėsi 46 pradinio ugdymo ir 20 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo specialiųjų poreikių mokiniai. Visiems iš jų buvo teikiama individuali, 

grupinė specialistų pagalba. Buvo parengti septyniolikos (6 specialiosios grupės, 2 priešmokyklinės 

grupės, 6 lavinamosios ir 3 specialiosios klasės) mokinių dokumentai pakartotiniam įvertinimui 

Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT).  

Per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų, kaip kurti palankią 

edukacinės kultūros aplinką, kaip užtikrinti mokinių saugumą, kaip patenkinti individualius mokinių 

ugdymosi poreikius. Buvo aptarti dažniausi mokinių sveikatos sutrikimai mokykloje bei galimybės 

ugdyti pagrindinius sveikos gyvensenos principus. 

Gerinant ugdymo sąlygas ir kokybę, buvo parenkami efektyviausi darbo su mokiniais būdai ir 

metodai, panaudojamos IKT priemonės. Naudojant IKT buvo ugdomi mokinio kalbos ir 

komunikavimo, socialiniai, funkciniai ir pažintiniai gebėjimai, skatinamas mokymosi įgūdžių bei 

savarankiško mokymosi strategijų formavimasis, atsižvelgiant į mokinio savarankiško gyvenimo 

perspektyvą.  



2015-2016 m. m. socialinę paramą, nemokamą maitinimą, mokykloje gavo 18 mokinių (iš jų 

5 priešmokyklinės grupės mokiniai). Fiksuotos 5 socialinės rizikos šeimos. 6 mokiniai gyvena 

Alytaus vaikų globos namuose. 

Socialinė pedagogė vedė socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus lavinamosiose ir 

specialiosiose klasėse. Organizavo veiklas „Savaitei be patyčių“. Teikė pagalbą mokyklos 

bendruomenės nariams: organizavo pokalbius su mokiniais, mokytojais, tėvais sprendžiant įvairias 

problemas, lankėsi mokinių namuose. Buvo atlikta tiriamoji veikla: parengtas mokyklos socialinis 

pasas. 

2016 m. balandžio 4 d. organizavome seminarą-konferenciją Tarptautinei Autizmo dienai 

paminėti „Autizmo samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Pažinimas, ugdymas ir socializacija“. Įvairių 

sričių specialistai skaitė pranešimus autizmo temomis. Vyko meninis renginys „Lietaus vaikai“. 

Visus mokslo metus bendradarbiavome su Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir Alytaus miesto 

socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis dėl rizikos grupės vaikų bei jų šeimų. Taip pat 

jau ilgus metus bendradarbiaujame su visuomenine organizacija specialiosios kūrybos draugija 

Guboja. Dalyvaujame jų organizuojamame kasmetiniame neįgaliųjų mokinių teatrų festivalyje 

„Džiaugsmo ašara“ ir neformaliojo ugdymo veiklose. 

2016 m. birželio 1-30 dienomis veikė vasaros poilsio stovykla skirta mokyklos specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

Krizinių situacijų 2015-2016 mokslo metais buvo išvengta. 

  Mokykla-darželis skatina nuoširdžius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius, formuoja 

saugią, jaukią ir estetišką mokyklos-darželio aplinką, kurioje kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi 

saugus. 
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