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MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  
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MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018–2019 M. M. 

 

Tikslas:  

      1.   Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą. 

2. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje. 

3. Organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniams, gerinant  pasiekimus ir pažangą. 

4. Teikti švietimo pagalbą, ruošiant  programas ir ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 
 

Uždaviniai:  
1. Vykdyti minimalią vaiko priežiūrą mokykloje; 
2. Organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones. 

3. Analizuoti ir vertinti smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų prevencinių programų veiksmingumą 

4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, bendradarbiauti ir konsultuoti vaiko atstovus. 

5. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

6. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLŲ PLANAS 

2018 -2019  m. m. 

 

Eil. Nr. Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingi asmenys Bendradarbiavimas 

PRIEMONĖS VEIKSMINGAI VYKDYTI VAIKO MINIMALIĄ PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE 

1.  VGK veiklose vadovautis Vaiko gerovės komisijos veiklos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 redakcija, 

parengtu mokyklos „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 
jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 

mokyklos vadovo 2018-09-01 d. 

 

Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 
2018–2019 m. m. 

Rugpjūtis  

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo  mėn. 
 

VGK  

 

 

 

VGK 

 

 

 

VGK 

Mokyklos administracija 

Pagalbos specialistai 

 

 

 

 

 

 

 



Vaiko gerovės komisijai pasiskirstyti atsakomybėmis, pagal 
susitarimą ir kompetencijas koordinuoti konkrečias veiklos 
sritis:  

įtraukiojo ugdymo ir pagalbos mokiniui teikimo, 
socialinio ir emocinio ugdymo, 

 krizių valdymo, 
 smurto ir patyčių, 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt. 
Aptarti „Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės 
ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą“. 

 

Rugsėjo  mėn. 

 

 

I. Klemenienė 

 

 

VGK 

2.  2018- 2019  m. m. VGK posėdžių organizavimas.  Posėdžiai numatomi: 
2018- 08  

2018 -10 

2018- 12 

2019-02  

2019- 04 

2019- 06  

Pasitarimai - esant 

poreikiui.  

VGK nariai Mokyklos administracija 

Pagalbos specialistai 

Seniūnijos darbuotojai 

Mažeikių policijos 
komisariatas 

Vaikų teisių apsaugos skyrius 

Nepilnamečių reikalų 
inspektoriai 

Socialiniai partneriai ir kt. 

3.  Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, pradinis pedagoginis 

vertinimas, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 
nustatymas. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo tvirtinimas.  

Rugpjūčio 31 d. 

 

Rugsėjo 1-2 sav.  

I. Klemenienė 

J. Vaišvilienė 

Pažangos stebėjimo 
grupė 

Klasių auklėtojai.  

4.  Tėvų informavimas bei švietimas. Per metus  I. Klemenienė  Mokinių tėvai, klasių vadovai. 
pagalbos specialistai  

5.  Organizuoti VGK posėdžius dėl: 
 mokinių mokymosi pažangos planavimo, jos siekimo ir 

stebėsenos, 

kylančių sunkumų ir jų priežasties nustatymo, 
 elgesio (smurto, patyčių,...), lankomumo ir  kitų problemų.  

Vieną kartą per du 
mėnesius arba esant 
reikalui 

I. Klemenienė Klasių auklėtojai, pagalbos 

specialistai 

6.  Penktos klasės mokinių adaptacija Rugsėjo – spalio mėn. I. Klemenienė 

S. Kateivienė 

R. Džiaugys 

Dalykų mokytojai 
Klasės auklėtojas 

7.  Naujai atvykusių mokinių adaptacija.  

Stebėjimas.  
Apklausos 

Rugsėjo – spalio mėn.  S. Kateivienė Klasių auklėtojai.  

8.  Rengti bendruomenės informavimui reikalingą medžiagą Per metus  S. Budreckas VGK  



talpinimui į mokyklos tinklalapį. R. Volkovas 

S. Kateivienė 

9.  Parengti VGK veiklos ataskaitą. Birželio  mėn. I. Klemenienė 

Sekretorė 

 

VGK nariai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

10.  Mokyklos Socialinio paso rengimas Rugsėjo mėn. S. Kateivienė  Klasių auklėtojai 
11.  Smurto ir patyčių  prevencijos įgyvendinimo  integruojama 

programa priešmokyklinėje grupėje: „Zipio draugai“ (VŠĮ 
„Vaiko labui“ prevencinė programa) 

1–4 klasėse – prevencinė „Antras žingsnis“ programa 

5–10 klasėse – Smurto ir patyčių prevencinė programa  
„Socialinių ir gyvenimo įgūdžių mokymas“ 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas - dalyvavimas 

OLWEUS programoje. 

Visus metus  R.Dimskienė 

 

Pradinių klasių auklėtojai 
E. Giedraitė 

Klasių vadovai 
 

S. Kateivienė 

I. Klemenienė 

 

 

Klasių auklėtojai,  
Dalykų mokytojai. 
 S. Kateivienė 

 

12.  Mokyklos taisyklių priminimas ir informacijos apie 

rekomendacinių poveikio priemonių taikymą netinkamai 

besielgiantiems mokiniams.(1-10 kl.). 

Rugsėjo – spalio mėn. S. Kateivienė 

 

Pradinių klasių mokytojos, 
klasių auklėtojai 

13.  Mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo priminimas pedagogams. 

Rugsėjo mėn. S. Kateivienė 

Lankomumo grupė 

Klasių auklėtojai 

14.  Saugaus eismo akcija 1 -10  klasių mokiniams „Būk saugus 
kelyje į mokyklą”. 

Akcija „Nevėluok!“ 

Rugsėjis  
 

3 k ./ tr. 

Klasės vadovai, 
dalykininkai 

Policijos atstovas ir mokyklos 

vadovas  

15.  Tolerancijos diena 

Akcija „Rūkymui – ne!“ 

Lapkritis (16 d.) I. Klemenienė 

      E. Kleinauskienė 

Klasių auklėtojai 

16.  Smurto, patyčių, savižudybių, ŽIV/AIDS prevencija 

Pasaulinės „AIDS dienos“ paminėjimas. 

Gruodis (1d.) S. Vaičiuvienė 

S. Kateivienė 

E. Giedraitė 

Klasių auklėtojai. 

17.  „Būk saugus švenčių belaukiant“ (pirotechnika, ledas, 

slydus kelias,) 

Gruodis Sigitas Budreckas 

Stasys Pauliukas 

Klasių auklėtojai 

18.  Žalingų įpročių prevencija: „Pasaulinė diena be tabako“,  

 

 

Dėl „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ 

prevencijos.  Programos integravimas į dalykų, sveikatos 
priežiūros, neformaliojo ugdymo veiklas, dalykų programas. 

Gegužė 

Gruodis, metų eigoje 

 

 

Nuolat 

S. Vaičiuvienė 

S. Kateivienė 

E. Giedraitė 

 

Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai, mokinių 
taryba. 

 

Biologijos, dailės, dorinio 
ugdymo, lietuvių k., Kūno 
kultūros, pasaulio pažinimo 

neformaliojo ugdymo 



mokytojai, pagalbos 

specialistai. 

19.  Veiksmo savaitė „Be patyčių“  Kovas E. Giedraitė 

S. Kateivienė 

Klasių auklėtojai, mokinių 
taryba, VGK nariai. 

20.  Lankomumo kontrolė Per metus  I. Klemenienė 

Lankomumo stebėsenos 
grupė 

Klasės auklėtojai,  
VGK nariai 

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 

21.  Atlikti 5 klasių sociometrinius (adaptacijos) tyrimus. 
(Pedagogai ir pagalbos specialistai) 

Rugsėjis -spalis- Sveikatos priežiūros 
specialistė, pagalbos 
specialistai 

Klasių auklėtojai 

22.  Susipažinti su atvykusių mokinių pažangumu ir lankymu, 
pažymėjimais ir programų aprašais,  teikti pedagoginę ir kt. 

pagalbą. 

Pagal poreikį  S. Kateivienė  Klasių auklėtojai, mokytojai 

23.  Organizuoti bendruomenės renginius, gerinančius 
mikroklimatą( šventes, išvykas, kultūrinius renginius, 
parodas, akcijas ir kt.) 

Per metus  Mokyklos komanda Klasių auklėtojai, mokinių 
taryba.  

24.  Parengti ir pateikti pristatymus apie studijų  programas, 

organizuoti susitikimus, išvykas į kitas ugdymo įstaigas  

9-10 klasių mokiniams. 

Balandis-gegužė  S. Kateivienė  

I. Klemenienė 

Ugdymo karjerai grupė 

25.  Socialinių įgūdžių formavimas priešmokyklinėje grupėje: 
„Zipio draugai“ VŠĮ „Vaiko labui“ programa 

1–4 klasėse – „Antro žingsnio“ programa 

5–10 klasėse – „Socialinių ir gyvenimo įgūdžių mokymas“, 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo programa Olweus . 

Visus metus  R.Dimskienė 

 

Pradinių klasių auklėtojai 
E. Giedraitė 

5-10 klasių auklėtojai 

 

 

Klasių auklėtojai,  
Dalykų mokytojai.  

26.  Psichologinių sunkumų turinčių mokinių stebėjimas, 
konsultavimas 

Per metus  E. Giedraitė Klasių auklėtojai, mokytojai, 
PPT 

27.  Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvų konsultavimas Per metus I.Klemenienė 

E. Giedraitė 

Tėvai/globėjai 

28.  Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. 
Per metus VGK nariai Socialiniai partneriai 

29.  Bendradarbiavimas su kitų tarnybų specialistais. Per metus VGK nariai  Tarnybų specialistai 
DARBAS SU SUP MOKINIAIS 

30.  Rekomendacijų teikimas mokytojams dirbantiems su SUP 
mokiniais 

Per metus      I.Klemenienė 

  Pagalbos specialistai 

Dalykų mokytojai, auklėtojai 

31.  Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, tyrimas, pradinis 

pedagoginis vertinimas, mokinių specialiųjų ugdymosi 
Per metus VGK Dalykų mokytojai 



poreikių nustatymas. Siūlymų dėl spec. ugdymo skyrimo 
teikimas PPT. 

32.  Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 
seminaruose, siekiant kompetencijų ugdyme su socialinę 
atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. 

Per metus VGK nariai  Dalykų metodinės grupės 

33.  Aptarti mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikius pusmečių ir trimestrų rezultatus. 

Po trimestro/pusmečio  I. Klemenienė VGK nariai, dalykų mokytojai 
 

34.  Pagalbos mokinių tėvams/globėjams teikimas Per metus, 

 esant reikalui. 

VGK nariai Tėvai/globėjai, mokytojai, 
socialiniai partneriai.  

PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 

35.  Renginių, projektų, skirtų žalingų įpročių prevencijai, 
sveikai gyvensenai ugdyti organizavimas. 

Per metus  VGK nariai Klasių auklėtojaii, Mokinių 
taryba. 

36.  Dalyvavimas rajono, respublikos, seniūnijos skelbtuose 

konkursuose, sveikatą atspindinčia tematika.  
Pagal konkursų tvarką VGK nariai Klasių vadovai 

37.  Kuprinių svėrimo akcija  Rugsėjis-spalis  S. Vaičiuvienė 

 

Klasių vadovai 

38.  Renginiai: „Sveikatiada“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mes 

prieš AIDS“, Košės diena, Europos judrumo savaitė ir kt 
I –II pusm.  VGK 

S. Vaičiuvienė 

Mažeikių rajono sveikatos 

biuras 

39.  Valandėlės 6-10 kl. mergaitėms (berniukams), vykdant 
lytiškumo ugdymo programą. 

I pusmetis  S. Vaičiuvienė Kasmet atvykstanti lektorė, 

sveikatos priežiūros 
specialistė. 

40.  Įvertinti sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo 

programos vykdymą mokykloje 

Lapkritis–kovas S. Vaičiuvienė 

E, Giedraitė 

VGK nariai 

Mokyklos metodinė taryba 

Sveikatos priežiūros 
specialistė 

KRIZIŲ VALDYMAS 

41.  Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos 
bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 
įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyrių 

Esant krizei  M. Vilimas 

I. Klemenienė 

VGK nariai, socialiniai 

partneriai pagal poreikį.  

  

______________________________ 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          Parengta pagal pateiktus VGK narių pasiūlymus   

                                                      VGK pirmininkė                                                                                   I. Klemenienė                 
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