
MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA 

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2022/2023 MOKSLO METAMS 

         Tikslas:           

             Teikti kokybišką diagnostinę, korekcinę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams, 

siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimo, stiprinti jų psichologinį, socialinį 

atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi 

aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniui įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi 

motyvaciją bei kūrybiškumą.  

 

Uždaviniai:   

          1. Užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

integracijos    įgalinimą progimnazijos bendruomenėje. 

2.   Laiku diagnozuoti kylančias problemas ir padėti mokiniams bei jų tėvams jas spręsti.  

3.   Teikti ir užtikrinti profesionalią švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams, 

globėjams.  

         4. Atpažinti ir skatinti kiekvieno mokinio kūrybines galias, siekti aukštesnių mokymosi   

rezultatų bei ugdyti pagarbą kiekvienam žmogui. 

          5. Stiprinti  bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visos progimnazijos bendruomenės.  

6.  Kelti specialistų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius.  

 

  

Eil. 

Nr. 

                          Veiklos  turinys          Data Atsakingas 

1. Teikti individualias pagalbos mokiniui specialistų 

konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams dėl mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio, emocinių bei bendravimo problemų 

sprendimo. 

 

 Nuolat 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2. Vesti grupinius užsiėmimus specialiųjų poreikių 

mokiniams turintiems mokymosi, dėmesio, kalbėjimo 

sunkumų, elgesio ir emocinių problemų,  bendravimo ir 

socialinės adaptacijos problemų. 

 

 Nuolat 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

3. Dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais taikant įvairias 

metodikas, terapijas (smėlio, dailės ir pan.), žaidimus,  

interaktyvias mokymosi priemones bei keičiant mokymosi 

aplinkas.  

Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

4. Dalyvauti bei vesti  klasės valandėles aktualiomis 

temomis. 

Pagal 

poreikius 

L.Radavičienė, 

M. Želvienė 

5. Dalyvauti mokykloje vykdomoje prevencinių socialinių 

įgūdžių programoje LIONS QUEST „Laikas kartu“ 1-4 

Nuolat L.Radavičienė, 

M. Želvienė 



klasėse ir „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse 

prevencinėse veiklose bendradarbiaujant su klasių 

auklėtojais.  

6. Dalyvauti klasių tėvų susirinkimuose. Stiprinti 

bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais) bei 

pristatyti pagalbos mokiniui specialistų veiklas 

progimnazijoje. 

 Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

7. Taikyti  TRT (Traumos įveikimo metodus) dirbant su 

traumas patyrusiais mokiniais iš Ukrainos. 

Pagal 

poreikius 

L.Radavičienė, 

M. Želvienė 

8. Vykdyti „Kartu mes galim“ – projektą, skirtą smurtą 

patyrusių vaikų ir paauglių psichinei sveikatai gerinti. 

Pagal 

poreikius 

L.Radavičienė, 

M. Želvienė 

9.  Rengti SUP mokinių dokumentus pakartotiniam 

vertinimui progimnazijos VGK bei rajono PPT. 

Pagal 

poreikius 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė 

10. Pasirengimas pirminiam įvertinimui ir pirminis įvertinimas 

dėl specialiojo ugdymosi skyrimo, dokumentų ruošimas 

rajono PPT. 

Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

11. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo  2022-2023 m. m. 

sudarymas, tikslinimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė,  

D. Račkauskienė 

12.  Mokytojų parengtų individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų 

dalykų/ ugdymo programų suderinimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė 

13. Individualių pagalbos planų SUP mokiniams rengimas ir 

tvirtinimas mokyklos VGK bei rajono PPT. 

 Rugsėjo 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

14. Naujai atvykusių ir specialiųjų poreikių mokinių 

adaptacijos stebėsena pamokose, aptarimas su klasės, 

dalyko mokytojais. 

Rugsėjo 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

15. Klasės socialinių pasų duomenų  rengimas ir analizė. Rugsėjo 

mėn. 

M. Želvienė 

16. Paskaitos „Saugus eismas“ 1a ir 1b klasės mokiniams, 

bendradarbiaujant su bendruomenės pareigūnais. 

Mokymai „Alkoholio vartojimo prevencija“ 8 klasių 

mokiniams, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos 

specialiste V. Grencevičiene. 

Rugsėjo 

mėn. 

M. Želvienė 

17. Tyrimai „Penktokų adaptacija“ ir „Aš pirmokas“ skirti 1-5 

klasių mokinių adaptacijai ir nerimo lygiui nustatyti. 

Gautus rezultatus pristatyti mokytojoms, auklėtojoms bei 

mokinių tėvams, pateikti išvadas bei rekomendacijas. 

Spalio 

mėn. 

L. Radavičienė 

18.  Progimnazijos socialinio paso pristatymas VGK posėdyje. Spalio 

mėn. 

M. Želvienė 

19. Pagalbos mokiniui specialistų profesijų pristatymas 1 ir 5 

klasėse, skirtas mokinių profesiniam ugdymui. 

Spalio 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 



21. Dalyvavimas tarptautinio bendrojo ugdymo įstaigų įvairių 

gebėjimų mokinių edukaciniame virtualiame projekte – 

parodoje „Auksinis ruduo“ 

Spalio 

mėn. 

D. Račkauskienė 

22. Paskaitos „Kelių eismo taisyklės dviratininkams ir 

paspirtukininkams“ 5-8 klasių mokiniams, 

bendradarbiaujant su bendruomenės pareigūnais 

Spalio 

mėn. 

M. Želvienė 

23. Paskaitos „Interneto kultūra. Patyčių elektroninėje erdvėje 

prevencija“ 3-4klasės mokiniams. 

Lapkričio 

mėn. 

M. Želvienė 

24.  Popietė „Tolerancija šiandien“, skirta Tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti. 

Lapkričio 

mėn. 

L. Radavičienė 

25. Draugo diena. Mediacijos: Mokinys- mokiniui. Lapkričio 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

26. Renginys skirtas AIDS dienai paminėti: „Mokykla be 

žalingu įpročių“, bendradarbiaujant su sveikatos 

visuomenes specialiste V.Grencevičiene. 

Gruodžio 

mėn. 

L. Radavičienė 

M. Želvienė 

27. Iniciatyva „Kalėdinio džiugesio savaitė“ siekiama stiprinti 

progimnazijos bendruomenės emocinę gerovę. 

Gruodžio 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

28.  Pokalbiai su mokiniais, kokie kyla pavojai leidžiant 

fejerverkus. 

Gruodžio 

mėn. 

M. Želvienė 

 

29. “Patarlių pasaulis,,- Kūrybinės dirbtuvės 1-6 klasių SUP 

mokiniams. 

Gruodžio 

mėn. 

 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė 

30.  Paskaitos „Teisinė atsakomybė“ 6-8 klasių mokiniams. Sausio 

mėn. 

M. Želvienė 

31. Metodinis žaidimas „Profesijų labirintas“ 8 klasėms, 

skirtas mokinių profesiniam ugdymui. 

Sausio 

mėn. 

L. Radavičienė 

32. Susipažinimas su emocijomis „Spalvų monstriukas“ 

užsiėmimas pirmų klasių mokiniams. 

Sausio 

mėn. 

L. Radavičienė 

33. Virtualios veiklos SUP 6-7 klasių mokiniams ,, 

Prisimenu. Atkartoju. Taikau“. 

Sausio 

mėn. 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė 

34.  Paskaitos „Žinok riziką apie elektronines cigaretes“ 5-6 

klasių mokiniams. 

Vasario 

mėn. 

M. Želvienė 

35. Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus  vaikų 

psichikos sutrikimų prevencinė programa „Saugumo 

mokymai“ 2 klasių mokiniams. 

Vasario 

mėn. 

L. Radavičienė 

36. Tyrimas „Mano mokymosi stilius“ 6 klasių mokiniams, 

siekiant skatinti mokymosi motyvaciją. Rezultatų 

pristatymas klasių valandėlių metu. 

Vasario 

mėn. 

L. Radavičienė 

37. „Pagarbos savaitė“, pagal atskirą veiklos planą. Kovo mėn. L. Radavičienė 

38. „Nustok tyčiotis- man skaudu“ užsiėmimai 8 klasių 

mokiniams. 

Kovo mėn. M. Želvienė 



39.   Intelekto tipo nustatymo tyrimas 7 klasėms, skirtas 

profesiniam mokinių ugdymui.  

Kovo mėn. L. Radavičienė 

40.  Susitikimas su ketvirtokais. Tema - ,,Aš būsimas 

penktokas“. 

Balandžio 

mėn. 

M. Želvienė 

41. Kultūrinė – pažintinė diena „Profesijų labirintai“. Balandžio 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

42. Rajoninė viktorina pradinių klasių specialiųjų poreikių 

mokiniams „Būkime kartu“. 

Balandžio 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

43. „Mano ateities profesija“, užsiėmimai 3 klasių 

mokiniams, skirti savęs pažinimui. 

Balandžio 

mėn. 

L. Radavičienė 

44. Veiklos  - autizmo supratimo dienai – paminėti. Balandžio 

mėn. 

D. Račkauskienė, 

D. Kaktavičiūtė, 

R. Stanienė 

45. Kultūrinė – pažintinė diena „Žvalios dienos receptai“. Gegužės 

mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

46. „Kūrybiškumas gamtoje“, užsiėmimai 4 klasių 

mokiniams. 

Gegužės 

mėn. 

L. Radavičienė 

47. Renginys “Mano svajonė“, skirtas Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai. 

Birželio 

mėn.  

L. Radavičienė 

 

48. Emocijų savaitė. Prevencinių programų refleksija. Birželio 

mėn. 

L. Radavičienė 

49. Organizuoti 2-4 klasių SUP  mokiniams kompiuterines 

kalbos viktorinas “Žaidžiu žodžiu”. 

Birželio 

mėn. 

D. Račkauskienė 

50. Dirbti su probleminėmis klasėmis, stebėti pamokas, atlikti  

individualius klasių mikroklimato tyrimus. 

Pagal 

poreikius 

L. Radavičienė 

M. Želvienė 

51. Teikti individualias rekomendacijas mokinio tėvams, 

dalykų mokytojams ugdymosi ir elgesio problemoms 

spręsti. 

Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

52. Rengti ir kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų  

mokinių problemoms spręsti. 

 Nuolat Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

53. Rengti straipsnius - rekomendacijas tėvams mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

54.  Dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

veikloje.          

Nuolat        Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

55.  Dalyvauti rajono  metodinių būrelių veiklose. Nuolat Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 



56.  Bendradarbiavimas su Mažeikių PPT specialistais. Pagal 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

57. Kelti profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo 

ryšius. 

Nuolat Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė                              Laima Radavičienė                                                         

 

                                                                               

 

 

 

 


