
MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 
 

Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 
užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos 
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,  2017 m. 
gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319  „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Mokykla, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 
„Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, 2020-2021 m. m. 
įgyvendina nuoseklias ir ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines 
programas, integruotas į klasės auklėtojo veiklą. 

Ugdymo procese mokykla visiems mokiniams sudaro tinkamas sąlygas kompensuoti 
mokymosi praradimus ir teikia sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 
intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikia tai, ko mokiniai 
negali gauti namuose):  

iki rugsėjo 15 d. dalykų mokytojai, klasių auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai 
identifikuoja ir įvertina mokinių emocines, fizines, mokymosi, technines, kt. galias ir problemas; 

planuodami metų darbą, mokytojai susipažįsta su mokinių e-testų rezultatais; 
pamokose skiria pakankamai dėmesio ugdymo(-si) diferencijavimui (suasmeninimui ir 

formuojamam („mokytis padedančiam“) vertinimui; 
kiekvienam mokyklos mokiniui mokykla sudaro sąlygas dalyvauti socialinio emocinio 

ugdymo programose „Laikas kartu“ (1-4 kl. – 35 val.), „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl. – 37 val.) ir 
„Raktas į sėkmę“ (9-10 kl. – 37 val.). SEU klasės valandėlių laikas fiksuojamas klasių pamokų 
tvarkaraščiuose (3 priedas); 

mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, mokykla siūlo lankyti individualias ir mažų 
grupių konsultacijas; 

mokiniai ir jų tėvai bus supažindinti su atnaujintu ir susisteminta skaitmeninę medžiagą 
mokiniams, mokytojams ir tėvams Švietimo portale www.emokykla.lt;  

mokiniams sudarytos galimybės kiekvieną dieną tarp pamokų užsiimti saugia veikla sporto 
aikštyne, lauko žaidimų aikštelėse, kieme, bibliotekoje ir skaitykloje; 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (LR ŠMM,  2016 m.) 
(toliau – sveikatos programa) integruojama į dorinio ugdymo ir gamtos mokslų dalykų turinį. 
Bendradarbiaujant su Ukmergės visuomenės sveikatos biuru, visose klasėse 4 temines sveikatinimo 
valandėles (iš viso 104 val.) veda visuomenės sveikatos specialistai; 

mokiniams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kurie neturi tinkamų sąlygų ugdytis namuose, 
mokykla sudaro galimybes pasinaudoti mokyklos kompiuterine įranga, gauti priežiūrą mokantis ir 
specialistų konsultacijas, maitinimo paslaugas;  

mokykla dalyvauja Geros savijautos ir Kultūros paso programose, pagal kurias klasės gali 
rinktis skirtingas meninio, fizinio aktyvumo, psichologinio pobūdžio veiklas, skatinančias 
individualų mokinių emocinės gerovės puoselėjimą, stiprinančias komandinę veiklą, socialinius, 
komunikacinius gebėjimus; 

2023 m. birželio mėn. bus organizuota vasaros stovykla pradinio ugdymo programos klasių 
mokinių socializacijos įgūdžiams stiprinti ir mokymosi praradimams kompensuoti.  

 
 


