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 Aina Tumienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos 
pirmininkė; 

 Gitana Tulušienė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės 
pavaduotoja; 

 Rytis Narvydas, geografijos mokytojas; 

 Vida Repečkaitė, psichologė; 

 Raimonda Kirvėlienė, logopedė; 

 Dalia Asačiovienė, specialioji pedagogė; 

 Daivutė Kirvėlienė, pradinių klasių mokytoja; 

 Loreta Dragančukienė, matematikos mokytoja; 

 Kristina Kirdeikytė, Svėdasų seniūnijos socialinė darbuotoja; 

 Aldona Saliamonienė, sveikatos priežiūros specialistė. 

 Komisijos sekretorė – Regina Balčiūnienė, biologijos mokytoja. 

Direktoriaus 2016.08.31 įsakymu 
Nr. V-52 atnaujinta VGK sudėtis: 



 Patvirtinta Patyčių prevencijos ir intervencijos 
vykdymo tvarka. 

 Naudojami Olweus patyčių prevencijos programos 
metodinė medžiaga, planuojama teikti paraiška 
ateinančiu kvietimu. 

 Klasių valandėlių metu naudojamos metodinės 
priemonės „Patyčių prevencija klasėje“ ir „Klasė be 
patyčių“. 

 Atnaujinta nokinių asmeninės pažangos stebėsenos ir 
fiksavimo tvarka. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp gimnazijos 
ir Aulelių vaikų globos namų. 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn.: 



 Sudaryti gimnazijos švietimo pagalbos gavėjų sąrašai. 

 Aptartos mokytojų rengtos individualizuotos ir pritaikytos 
dalykų ugdymo programos. 

 Svarstyta mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymosi 
problemos, mokinių pamokų lankomumas. 

 Į AŠPT tarnybą įvertinimui nukreipta 16 mokinių. 

 Svarstytas vertinimo instrukcijų pritaikymas IIg kl. 
mokiniams. 

 Analizuotas spec. poreikių mokinių ugdymasis, per 
IQESonline tirtas SUP mokinių mikroklimatas. 

 Skaityti pranešimai apie vaikų teises ir pareigas, išleistas 
lankstinukas mokinių tėvams. 

Per 2016 metus įvyko 24 VGK 
posėdžiai. Juose buvo: 



 Aptarti individualizuotų ir pritaikytų programų 
ugdymo planai. 

 

  Organizuota veikla su SUP turinčiais mokiniais ir jų 
tėvais (globėjais, rūpintojais) – viktorinos, atvirų durų 
diena. 

 

 Klasių mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), 
mokiniams buvo teikiamos individualios konsultacijos. 

Dėmesys skirtas SUP turinčių  
mokinių ugdymui 



1-4 kl. 5-8 kl. I-II gimn. kl. 

5 / 10,4 % 5 / 6,8 % 6 / 9,23 % 

Besimokančių pagal individualizuotas programas 
mokinių skaičius/proc. nuo koncentro mokinių 

skaičiaus 2016-2017 m.m.  pradžioje 



1-4 kl. 5-8 kl. I-II gimn. kl. 

7 / 14,6 % 16 / 21,9 % 4 / 6,15 % 

Besimokančių pagal pritaikytas programas mokinių 
skaičius/proc. nuo koncentro mokinių skaičiaus 

2016-2017 m.m.  pradžioje 



Individualizuotas ir pritaikytas programas turinčių 
mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 2016-2017 

m.m. pradžioje 



SUP turinčių mokinių dalis klasėse 
2016-2017 m.m. pradžioje 



Mokinių pasiskirstymas pagal 
ugdymosi poreikius 



 Mokinių socialinių įgūdžių ugdymą. 

 Mokinių, turinčių SUP, įtraukimą į neformaliojo 
švietimo veiklas, klasės gyvenimą. 

 Gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą 
tarpusavyje, su kitomis švietimo įstaigomis bei 
su socialiniais partneriais.  

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimą vaikų 
ugdymo, jų elgesio formavimo klausimais. 

 Konkrečiam mokiniui teikiamos pagalbos 
vertinimą ir įsivertinimą,  SUP turinčių mokinių 
daromos pažangos stebėseną. 

Būtina stiprinti 



Ačiū už dėmesį 


