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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojai Laukiamas rezultatas 

PREVENCINĖ VEIKLA 

1. Supažindinti 5-8 klasių mokinius su  

mokyklos mokinių elgesio taisyklėmis 

(7-8 klasėse pasirašytinai). 

Rugsėjis Klasių auklėtojai Mokiniai susipažins (žinos) su 

mokinio elgesio taisyklėmis ir 

jų laikysis. 

2. Susidaryti vaikams prieinama forma 

mokinio elgesio taisykles 1-4 klasėse ir 

pakabinti jas klasės stende. 

Rugsėjis Klasių auklėtojai 

3. Vykdyti mokinių pamokų  lankomumo 

apskaitą ir aiškintis nelankomumo 

priežastis. 

Kasdien L. Einikienė 

V. Česienė 

Pagerės mokinių lankomumas: 

bus mažiau praleista pamokų be 

pateisinamos priežasties, laiku 

išaiškinamos nelankomumo 

priežastys, priimami sprendimai 

padėčiai taisyti. 

4. 

5. 

Svarstyti sistemingai praleidinėjančius 

pamokas, pažeidinėjančius mokinio 

elgesio taisykles mokinius VGK 

posėdžiuose ( esant reikalui – 

išplėstiniuose posėdžiuose) 

Per m.m. R. Matulienė 

Vykdyti mokykloje sociologinius 

tyrimus smurto, patyčių, kvaišalų 

vartojimo ir pan. klausimais. 

Per m.m. L. Einikienė  Gerės smurto, patyčių, 

kvaišalų, tabako vartojimo 

prevencija. 



Rezultatus aptarti su klasių auklėtojais, 

VGK nariais. 

6. 

Organizuoti renginių savaites skirtas žalingų 

įpročių, smurto, patyčių prevencijai: „Savaitė 

be patyčių“, „Nerūkymo savaitė“, „Gegužė - 

mėnuo be smurto“ ir kt. 

   

Per m.m. L. Einikienė 

R. Matulienė 

  Stiprinama žalingų įpročių, 

smurto, patyčių prevencija. 

Mokiniai mokysis sveikos 

gyvensenos. Mokiniai bus 

informuojami sveikatos 

stiprinimo, ligų profilaktikos, 

prevencijos klausimais.  

7. Sistemingai pateikti stendinę medžiagą 

prevencinėmis, sveikatingumo ugdymo 

temomis. 

Kas mėnesį B. Dantienė 

8. Bendradarbiauti su Kėdainių PK, 

VTAT, Pernaravos seniūnija, 

Pernaravos ambulatorija, kaimų 

bendruomenėmis, sprendžiant 

aktualius ugdymo, socialinės pagalbos 

klausimus. 

Nuolat R. Matulienė 

L. Einikienė 

V. Česienė 

  Savalaikis elgesio pažeidimų, 

socialinės pagalbos klausimų 

sprendimas. 

9. Inicijuoti mokykloje Tolerancijos 

dienos, Pasaulinės kovos su AIDS, 

Pasaulinės dienos be tabako, Europos 

sveikos mitybos dienos ir kt. 

paminėjimus. 

Spalis, 

lapkritis, 

gruodis,  

L. Einikienė   Mokiniai aktyviai dalyvaus 

prevencinėje veikloje, bus 

tenkinami jų saviraiškos 

poreikiai 

10. Sudaryti, suderinti ir patvirtinti 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių  

sąrašą. 

Rugsėjis R. Matulienė   Specialiųjų poreikių mokinių 

sąrašas 2018-2019 m.m. 

11. Identifikuoti, išanalizuoti ir įvertinti 

pirmokų ir kitų mokinių ugdymo(si) 

sunkumus. 

Lapkritis R. Matulienė, 

V. Matkuvienė 

 

 Išaiškinti mokiniai, kurie turi 

ugdymo(si) sunkumų 

12. Su dalykų mokytojais aptarti 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

Vasaris,  

birželis 

R. Matulienė   Išaiškinta SUP mokinių 

mokymosi pažanga, 



pirmojo ir antrojo pusmečių 

pasiekimus. 

 koreguojamos programos 

13. Vykdyti seminarų medžiagos, 

naujausių metodinių rekomendacijų, 

dokumentų sklaidą mokytojams, jų 

tėvams. 

Nuolat R. Matulienė. 

L. Einikienė 

 

14. Aptarti ir suderinti individualiąsias ir 

pritaikomas  programas  

Rugsėjis,  

vasaris 

R. Matulienė  

15. Inicijuoti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą specialiojo ugdymo klausimais, 

dalinimąsi įgyta patirtimi. 

Visus m.m. R. Matulienė  

16. Konsultuoti mokinių tėvus 

specialiosios pedagoginės pagalbos 

klausimais. 

Pagal poreikius Dalykų mokytojai  

17. Bendradarbiaujant su mokyklos 

biblioteka, informuoti mokytojus apie 

naujai gautus metodinius leidinius, 

papildyti  ir atnaujinti vadovėlių sąrašą 

specialiajam ugdymui. 

Visus m.m. Z. Vaidotienė, 

R. Matulienė 

 

 

 


