PATVIRTINTA
Direktoriaus 2022-02-18
įsakymu Nr. V-31

VILNIAUS ,,SPINDULIO“ PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

I.

TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ

Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 580 mokinių. Mokykloje dirba septyni pagalbos mokiniui specialistai: psichologas,
3 specialieji pedagogai, logopedas ir 2 socialiniai pedagogai. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi 24. Specialistai teikia pagalbą 94
mokiniams. Socialiai remtinų mokinių – 6.
Vyksta prevenciniai renginiai, akcijos, paskaitos progimnazijos bendruomenei ( Kovas-sąmoningumo didinimo mėnuo, Paauglių teisinė atsakomybė ,
saugaus eismo pamokėlės ,,Būk saugus”, ,,Saugesnio interneto savaitė” , Tolerancijos dienos minėjimas), atliekami tyrimai, apklausos (1 kl., 5 kl.
mokinių adaptacija, tyrimas ,,Mokinių savijauta karantino metu”, ,,Kaip jautiesi?”, Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos kasmetinis tyrimas,
mokinių apklausa ,,Kompiuteris pavojus ar galimybė?”). Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, vyksta
neformaliojo ugdymo būreliai, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar išskirtinių gabumų teikiama individuali ar grupinė pagalba (vyksta
dalykinės konsultacijos).
Bendradarbiaujama su kitomis institucijomis: Vilniaus miesto 5-uoju policijos komisariatu, Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus
miesto tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Vilniaus miesto PPT, NŠA ir kt. Bendradarbiaujame su visuomeninėmis
organizacijomis ir kitais partneriais: Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaiko raidos centru, pal. J. Matulaičio
socialiniu centru, SOS vaikų kaimu.

II.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021-2022 MOKSLO METAMS BEI 2022 METAMS.

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir
aukštesniųjų gebėjimų, mokytis pagal gebėjimus, visapusiškai lavintis pagal galimybes, ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas.
Uždaviniai:
1. siekti, kad kiekvienas mokinys gautų mokymosi pagalbą.
2. vykdyti prevencinį darbą mokykloje ir rūpintis mokinio socialine gerove.
3. ugdyti mokinių socialinę emocinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai mokytis pagal savo galimybes.
4. nuolat bendradarbiauti su tėvais (globėjais) ir teikti išsamią informaciją apie vaikui teikiamą švietimo pagalbą, jo individualią pažangą.
5. organizuoti mokymus/konsultacijas bendruomenei švietimo pagalbos klausimais.
6. formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
7. vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Laukiami rezultatai:
1. pagerės mokinių mokymosi pasiekimai, laiku identifikavus problemą bei pritaikius veiksmingą švietimo pagalbą jos pašalinimui.
2. kiekvienam SUP mokiniui teikta švietimo pagalba padės įveikti mokymosi sunkumus bent vienoje srityje.
2. gerės mokinių lankomumas, bus laiku pateisintos praleistos pamokos;
3. glaudesnis tėvų ir progimnazijos bendravimas ir bendradarbiavimas;
4. vykdant patyčių prevencijos ir intervencijos programą mokymosi aplinka taps saugesnė, emociškai patrauklesnė;
5. mokiniai formuosis sveikos gyvensenos, gyvenimo be žalingų įpročių nuostatas;
6. aktyvus mokinių dalyvavimas progimnazijos veikloje.

III.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Veikla
Nr.
ŠVIETIMO PAGALBOS KOORDINAVIMAS, ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.
2021-2022 m. progimnazijos VGK veiklos plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas.
Komisijos narių pasiskirstymas atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos sritimis.
2.
VGK grupės posėdžių bei pasitarimų organizavimas.

Laikotarpis

Atsakingi

Rugsėjis, gruodis

VGK nariai

Kiekvieno mėnesio
paskutinį pirmadienį.
Pagal poreikį

R. Petrikienė, VGK nariai

Rugsėjo mėn. I-III sav.

VGK nariai

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

VGK nariai
VGK nariai

Visus mokslo metus

VGK nariai

Visus mokslo metus

VGK nariai

Pusmečio pabaigoje

9.

Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas (kartu su policijos komisariato atstovais,
mokiniais ir tėvais (globėjais), vykdant intervenciją ir prevenciją.
Švietimo pagalbos gavėjų, mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašų
parengimas, suderinimas su Vilniaus PPT bei tvirtinimas.
Kiekvienam SUP mokiniui priskirtas kuruojantis švietimo pagalbos specialistas.
Individualizuotų ir pritaikytų dalykų programų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams sąrašo sudarymas.
Individualios, grupinės socialinės pedagoginės, psichologinės ir specialiosios
pagalbos teikimas mokiniams.
Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, dalyvavimas ir dalijamasis
seminarų (apie įtraukųjį ugdymąsi, klasės mikroklimato gerinimą, išskirtinių
gebėjimų turinčio mokinio ugdymą ir pan. temomis) medžiaga.
Švietimo pagalbos specialistų veiklos planų suderinimas, ataskaitų pateikimas.

10.

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, mokytojų metodinėmis grupėmis.

Visus mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistai
VGK nariai

11.

Bendradarbiavimas su Vilniaus PPT, Vilniaus savivaldybės VGK, Vilniaus miesto
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Vilniaus miesto 5-uoju
policijos komisariatu.
VGK veiklos ataskaitos rengimas.

Visus mokslo metus

VGK nariai

Birželio mėn. (tarpinė),
gruodžio mėn. (galutinė)
Mokslo metų eigoje

VGK nariai

3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.

Informacijos apie vaiko gerovės komisijos veiklą talpinimas progimnazijos
tinklalapyje.

VGK nariai

VGK nariai

Eil.
Veikla
Nr.
ŠVIETIMO PAGALBA MOKINIUI
14.
Pagalbos mokiniui veiksmų plano, orientuoto į įvairius poreikius turinčius mokinius,
patobulinimas ir parengimas.
15.
Pokalbiai su mokytojais, tėvais aptariant individualias vaiko galias, mokymosi
sunkumus, išskirtinius gebėjimus, konsultavimas prevenciniais, psichologiniais,
socialiniais pedagoginiais, pažangumo, lankomumo, specialiojo, nuotolinio ugdymo
klausimais.
16.
Gavus mokytojo prašymą (4 priedas) ar pageidaujant mokinio tėvams bei apsvarsčius
VGK posėdyje sudaromas individualus pagalbos planas (IPP, 2 priedas) mokiniui,
praleidusiam daug pamokų ar mokiniui, turinčiam mokymosi ir/ar elgesio, emocijų
sunkumų, atvykusiam ar grįžusiam iš užsienio, išskirtinių gebėjimų turinčiam
mokiniui.
17.
Individualių pagalbos vaikui planų aptarimas.
18.
Dalykų konsultacijos mokiniams.
19.
Socialinių įgūdžių užsiėmimai mokiniams pagal poreikį
ŠVIETIMO PAGALBA MOKINIUI. SPECIALUSIS UGDYMAS
20.
Pirminis ar pakartotinis mokinių įvertinimas. Pritaikytų (individualizuotų) ugdymo
programų skyrimas ir jų suderinimas: gavus mokytojo prašymą (4 priedas), tėvų
(globėjų) sutikimą, atliekamas vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių
ugdymo(si) procese, įvertinimas; prireikus, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę ar
švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo,
specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo nustatyta tvarka.
21.
Individualių ugdymo planų (IUP, 1 priedas) rengimas SUP turintiems mokiniams.
22.
23.
24.
25.

Mokinių, kuriems buvo teikiama švietimo pagalba, mokymosi pasiekimų aptarimas.
Pritaikytų dalykų ugdymo programų SUP mokiniams rengimo koordinavimas,
mokytojų konsultavimas.
Pritaikytų (individualizuotų) programų aprobavimas ir suderinimas su SUP mokinių
tėvais.
SUP mokinių (vaikų) apskaita progimnazijoje.

Laikotarpis

Atsakingi

Vasario mėn.

VGK nariai

Pagal poreikį

VGK nariai

Pagal poreikį

VGK nariai, klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai

Du kartus per mokslo
metus
Kas savaitę
1 kartą per savaitę

Planų koordinatoriai, VGK
nariai
Dalykų mokytojai
L.Povilionienė, D.Petraitienė

Pagal poreikį

R. Petrikienė, K. Urbutytė, R.
Beinerytė,
L. Povilionienė,
D. Petraitienė

2022 m.

Spalis ir pagal poreikį

VGK nariai, klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
VGK nariai, mokytojai
K. Urbutytė, D. Čižikienė.
mokytojai
D. Čižikienė, K. Urbutytė

2022 m.

K. Urbutytė

2 kartus per metus
Rugsėjis ir pagal poreikį

Eil.
Nr.
26.

Veikla

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikimų, veiksmingos švietimo pagalbos
užtikrinimas:
- SUP mokinių pasiekimų ir nesėkmių aptarimas su mokytojais ir jų tėvais;
- rekomendacijų teikimas mokytojams, tėvams ugdymo būdų, metodų ir mokymo
priemonių naudojimo.
27.
Vykdyti individualų darbą su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių,
pagal PPT rekomendacijas (PPT pažyma).
28.
Bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) tėvais (globėjais,
rūpintojais), supažindinti juos su pagalbos teikimo naujovėmis.
29.
Švietimo pagalbos specialistų SUP mokinio ugdymo(si) pasiekimų ataskaitos (3
priedas) jo tėvams (globėjams) pateikimas ir rekomendacijų teikimas.
30.
Konsultavimasis su VPPT koordinatoriumi, specialistais dėl švietimo pagalbos
mokiniui teikimo.
PREVENCIJA
31.
Mokinių supažindinimas (pasirašytinai) su progimnazijos ,,Mokinių elgesio
taisyklėmis“, „Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka“.
32.
Pamokų nelankančių, mokymosi sunkumų patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių
mokymo (si) situacijų analizė ir pagalbos teikimo formų ir būdų numatymas.
Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis.
33.
Pamokų lankomumo, vėlavimo į pamokas kontrolė.

Laikotarpis

Atsakingi

Visus mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistai, klasių auklėtojai,
mokytojai

Visus mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistai
VGK nariai

Pagal poreikį
1 kartą per pusmetį
Visus mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistai
VGK nariai

Rugsėjis

Klasių auklėtojai

Nuolat

L. Povilionienė,
D. Petraitienė

Visus mokslo metus

L. Povilionienė, D.
Petraitienė, klasių auklėtojai
L.Povilionienė, R. Beinerytė,
D. Petraitienė, J.
Vasilevskienė
L. Povilionienė, D.
Petraitienė, R. Beinerytė,
klasių auklėtojai
L. Povilionienė, VGK nariai

34.

Dalyvavimas pamokose – mokinių elgesio stebėjimas pamokų metu.

Pagal poreikį visus
mokslo metus

35.

„Mokinių elgesio taisyklių pažeidimo aktų“ nagrinėjimas.

Visus mokslo metus

36.

VGK pasitarimų teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio
klausimais organizavimas.
Tiksliniai patikrinimai mokyklos teritorijoje ir šalia mokyklos rūkymo prevencijos
tikslais.

Pagal poreikį visus
mokslo metus
Visus mokslo metus

37.

L. Povilionienė

Eil.
Nr.
38.
39.
40.

Veikla
Prevencinės programos OLWEUS įgyvendinimas.
Klasių valandėlių organizavimas integruojant Alkoholio, tabako, narkotinių ir
psichoaktyvių medžiagų vartojimo, SLURŠ programas, patyčių prevencija.
Pagalba naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams (adaptacija, informacijos rinkimas
apie mokinius, atvykusius į mūsų mokyklą iš kitų mokyklų).

Laikotarpis

Atsakingi

Visus mokslo metus

L Povilionienė, klasių
vadovai
Klasių vadovai

1 kartą per mėnesį
Visus mokslo metus

41.

Krizinių situacijų (ištuoka, naujos šeimos sukūrimas, prievarta šeimose, nedarbas,
skurdas ir kt.) šeimoje stebėjimas, prevencija ir rekomendacijų tėvams teikimas.

Visus mokslo metus

42.

Dalyvavimas klasės tėvų susirinkimuose.

Visus mokslo metus

L.Povilionienė, D.
Petraitienė, R. Beinerytė,
klasių auklėtojai
L. Povilionienė, R. Beinerytė,
D. Petraitienė, klasių
auklėtojai
Mokyklos administracija,
švietimo pagalbos
specialistai, mokytojai

APKLAUSOS, TYRIMAI
43.

2 – 8 klasių mokinių emocinės psichologinės savijautos tyrimas “Kaip jautiesi?”

44.

Pirmokų adaptacijos tyrimas. Rizikos grupės vaikų išaiškinimas. Ugdymo
rekomendacijų rengimas.

2021 m. lapkričio mėn.

45.

Penktokų adaptacijos tyrimas. Rizikos grupės vaikų išaiškinimas. Ugdymo
rekomendacijų rengimas.

2021 m. spalio mėn.

46.

Olweus (OPKUS) patyčių ir smurto mažinimo programos 3-8 klasių mokinių
apklausa
Ilgalaikis tęstinis tyrimas ,,Mokymasis pradinėje mokykloje: ĮSITRAUK“.

47.

2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. lapkričio mėn.
2021 m. lapkričio mėn.
2022 m. gegužės mėn.
(antros klasės)

R. Beinerytė, 2 – 8 klasių
mokytojai, administracija
R. Petrikienė, R. Beinerytė,
PM grupių ir 1-ų klasių
mokytojai
L. Simonaitienė, R.
Beinerytė,
5 - tų klasių vadovai,
mokytojai dėstantys penktose
klasėse
L.Povilionienė
R. Beinerytė, antrų klasių
mokytojos, mokiniai, tėvai

Eil.
Nr.
48.

Veikla
SUP mokinių tėvų apklausa dėl teikiamos švietimo pagalbos.

49.
Kiti tyrimai ir apklausos
PAGALBA MOKYTOJAMS, TĖVAMS. MOKYTOJŲ, TĖVŲ ŠVIETIMAS.
50
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

58.

59.

60.

Mokinių emocinės - psichologinės savijautos tyrimo rezultatų pristatymas
administracijai bei 2 – 8 klasių vadovams.
Penktokų adaptacijos tyrimo rezultatų pristatymas, rekomendacijų klasių vadovams,
dirbantiems su penktų klasių mokiniais, pateikimas.
Pirmokų adaptacijos tyrimo rezultatų pristatymas, rekomendacijų pirmų klasių
vadovams pateikimas.
Olweus apklausos duomenų mokyklos bendruomenei pristatymas.
Praktinių mokymų mokytojams organizavimas: individualaus pagalbos plano
sudarymo ypatumai; ugdymo turinio pritaikymas mokiniams, turintiems skaitymo ir
rašymo sutrikimų; kokiais pagalbos būdais mokiniai gali padėti sau, specialusis
ugdymas, patyčių prevencija įtraukusis ugdymas, mokinių kompetencijų ugdymas
pagal atnaujintas Bendrąsias programas.
MSG susitikimų, kurių metų aptartos įvairios mokinių, mokytojų problemos,
susijusios su mokyklos mikroklimatu, organizavimas.
Gerosios patirties sklaida ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Pagalba klasių auklėtojams organizuojant (integruojant Alkoholio, tabako, narkotinių
ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, SLURŠ programas) bei vedant klasių
valandėles, metodinės medžiagos (patyčių prevencija) parengimas.
Tarptautinio Erasmus+ projekto PS.smile ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas
pradinio ugdymo klasėse“ įgyvendinimas, naudojant metodinę medžiagą. Gerosios
patirties sklaida bei mokymai pradinių klasių mokytojams kaip pritaikyti socioemocines kompetencijas mokykloje, kasdieninėje veikloje kartu su vaikais.
Seminaro „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“ modulis „Universalus
dizainas kaip įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategija“ mokytojams
organizavimas.
Paskaitos „Vaiko priklausomybė nuo virtualios aplinkos“ tėvams organizavimas.

Laikotarpis

Atsakingi

Lapkritis, balandisgegužė
Pagal poreikį

R. Petrikienė, švietimo
pagalbos specialistai
VGK nariai

Spalis

R. Beinerytė

Spalis

R. Beinerytė

Lapkritis

R. Beinerytė

2021 m. gruodžio mėn.
Pagal progimnazijos
veiklos mėnesio planus.

L.Povilionienė
Pavaduotojai ugdymui ir
švietimo pagalbos specialistai

5 kartus per mokslo
metus
Mokslo metų eigoje
Kartą per mėnesį

L. Povilionienė
VGK nariai, mokytojai
L.Povilionienė, R. Beinerytė,
D. Petraitienė

2022 m. gegužė-birželis

V. Tuganauskienė

2022 m. sausio 6 d.

Administracija

Balandžio mėn.

L. Povilionienė

Eil.
Nr.
61.
62.

63.
64.

Veikla

Laikotarpis

Atsakingi

Tėvų, kaip savanorių, įsitraukimas į mokyklos pilietines-socialines veiklas/akcijas
(„Pyragų diena“, „Darom...“ ir pan.), klasės valandėlių aktualia tema pravedimą.
Klasės bendruomenės veiklos „Klasės vadovas-Mokiniai-Tėvai“ neformalioje
aplinkoje organizavimas.

Visus mokslo metus

Klasių vadovai

1 kartą per metus

Klasių vadovai

Individualios arba grupinės konsultacijos tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams dėl
iškilusių mokinio problemų, trukdančių jo ugdymosi procesui, raidai bei auklėjimui
Tėvų švietimas, seminarų organizavimas prevencinėmis temomis pagal poreikį.

Visus mokslo metus

L.Povilionienė, R. Beinerytė

Visus mokslo metus

Mokyklos administracija,
švietimo pagalbos
specialistai, mokytojai
R. Beinerytė

Rekomendacijos klasių vadovams apie pirmokų pasiruošimą mokyklai, sėkmingos
adaptacijos kriterijus.
KRIZIŲ VALDYMAS
66. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo priemonių plano parengimas.
65.

2021 m. lapkričio mėn.

Esant krizinei situacijai

67.

Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas mokyklos bendruomenei/žiniasklaidai,
Švietimo skyriui, teritorinei policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugos skyriui.

Esant krizinei situacijai

68.

Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems reikalinga švietimo pagalba,
įvertinimas ir pagalbos teikimo organizavimas.

Esant krizinei situacijai

L. Simonaitienė, krizių
valdymo komandos nariai
L. Simonaitienė, krizių
valdymo komandos nariai
L. Simonaitienė, krizių
valdymo komandos nariai

PREVENCINĖ VEIKLA
Eil.
Nr.
1.
2.

Veikla

Laikotarpis

Dalyviai

Atsakingi

Mokinių uniformų dėvėjimo kontrolė.

1-2 kartai per mėn.

1-8 kl. mokiniai

L. Povilionienė

Prevencinės pamokos „Būk saugus“.

Rugsėjis

Pirmų klasių mokiniai

L. Povilionienė, Vilniaus m. 5PK bendruomenių
pareigūnė L. Šimonienė

5.

Tikslinė klasės valandėlė prevencine tema
(pagal KILO sistemą).
Pasaulinė psichikos sveikatos diena –
informacija mokyklos tinklalapyje.
Projektas „Karjeros savaitė“.

6.

Tolerancijos dienos minėjimas.

Lapkričio 16 d.

7.

Tylos dienos.

Gruodžio I sav.

8.

,,Spalvotos Velykos” - mokinių savijautos
ir motyvacijos stiprinimo akcija.
Sveikatingumo projektas „Kaip sveikai
gyventi?“.
Pažangiausios klasės projektas ,,Vienas už
visus, visi už vieną“.
Mentorystė pagal projektą ,,Mokinysmokiniui".
Kalėdinis karnavalas.

3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1 kartą per mėnesį

1-8 kl. mokiniai

Spalio 10 d.

Mokyklos
bendruomenė
1-8 kl. mokiniai

Spalio mėn.

Socio-emocinių
gebėjimų
lavinimas
pradinio ugdymo klasėse.
Mokinių dalyvavimas miesto, šalies
renginiuose.

Mokyklos
bendruomenė
1-8 klasių mokiniai

Klasių vadovai, socialiniai pedagogai
(kuruojamos klasės)
R. Beinerytė
Klasių vadovai
Klasių auklėtojai, L. Povilionienė, R. Beinerytė,
D. Petraitienė, V. Tuganauskienė, S. Pušinskienė
J. Vasilevskienė, V. Tuganauskienė,
S. Pušinskienė
J. Vasilevskienė, V. Tuganauskienė,
klasių auklėtojai
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
(VSPS), mokytojai.
L. Povilionienė (5-8 kl.), K. Čiževskaja ir
D. Petraitienė (1-4 kl.), klasių vadovai
Mokytojai

2022 m.

PM gr. vaikai, 1 – 8 kl.
mokiniai
2022 m.

Visus mokslo metus

1 – 8 kl. mokiniai

Visus mokslo metus

1 – 8 kl. mokiniai

Gruodis

1 – 8 kl. mokiniai

2022-2023 m. m.

1-4 kl.

Mokinių savivalda ir jos kuratorius,
pavaduotojai ugdymui
V. Tuganauskienė, pradinių klasių mokytojos

Visus mokslo metus

1 – 8 kl. mokiniai

Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

Balandis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS
Komisija
Vardas, pavardė
Komisijos pirmininkė
Komisijos sekretorė

Rasa Petrikienė
Daiva Petraitienė

Pareigos
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Pradinių klasių vyr. mokytoja, socialinė pedagogė metodininkė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja
Komisijos nariai

Lina Povilionienė
Lilija Simonaitienė
Raminta Beinerytė
Kristina Urbutytė
Jolanta Vasilevskienė
Vilma Tuganauskienė
Sonata Pušinskienė

Socialinė pedagogė metodininkė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Psichologė
Logopedė, specialioji pedagogė
Specialioji pedagogė
Pradinių klasių mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja

Pastabos. 1. VGK nutarimu VGK veiklos planas nuo 2022 m. sausio mėn. rašomas metams, tad 2021-2022 m. m. VGK veiklos planas pakoreguotas.
2. Esant poreikiui VGK posėdžiai gali vykti ir dažniau.
PRITARTA
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžio 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu (Nr. 10 )

