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Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia 

mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes, 
atitinkančius ugdymo (-si) poreikius bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 
2018 metais buvo suorganizuoti 6 Vaiko gerovės posėdžiai. Jų metu svarstyti 4 mokiniai dėl 
netinkamo elgesio ir sistemingo pamokų praleidimo be pateisinamos priežasties.  
2018-02-05 VGK aptartas švietimo pagalbos teikimas gimnazijoje. Nutarta: tęsti konsultacijų 
teikimą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, vykdyti klasės mikroklimato tyrimus, teikti 
mokiniams socialinę, specialiąją, psichologinę, pirminę sveikatos priežiūros pagalbą. 
2018-08-29 patvirtintas švietimo pagalbos gavėjų sąrašas. 
2018-10-30 koreguota mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei priežiūros tvarka.  

Prevencinių programų, akcijų vykdymas: 
2018 rugsėjo mėnesį sveikatos priežiūros specialistė organizavo ,,Kuprinių svėrimo 

akciją“ ir vedė pokalbius apie ydingos laikysenos profilaktiką. 
Gimnazijoje nuosekliai vykdomos dvi prevencinės programos. Viena jų ,,Įveikiame 

kartu“, skirta pradinėms klasėms. Per 2018- uosius metus pravesta 40 užsiėmimų (klasės 
valandėlių). Dirbant su programa ,,Gyvai“, skirta 6-7 klasėms, pravestas 41 užsiėmimas. 
 Įgyvendinant akciją ,,Internetas ir jame slypintys pavojai“, 2018 m. vasario mėnesį 
organizuotos paskaitos kartu su bendruomenės pareigūnais ,,Mokinių atsakomybes ir pareigas 
reglamentuojantys dokumentai. Atsakingas elgesys internete“ (7b, Ia, Ib, IIIa, IIIb, IVa, IVb 
klasėms). 

Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ kovo 19-25 dienomis. Šiemet prie veiklų organizavimo 
ypatingai prisidėjo gimnazijos mokinių tarybos atstovai. Į visas veiklas buvo stengiamasi įtraukti 
kuo daugiau gimnazijos mokinių, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Pradinių klasių mokiniams 
užsiėmimus vedė vyresniųjų klasių gimnazistai. 
Akcijai ,,Gegužė – be smurto prieš vaikus“, kartu su I b klasės mokine gamintas informacinis 
plakatas gimnazijos bendruomenei. Jame atsispindėjo dažniausiai pasitaikančios smurto rūšys, 
pagalbos galimybės, informacija tėvams. 

2018-04-21 akcija ,,Kovokime su triukšmu“ kartu su sveikatos priežiūros specialiste. 
Pravestos paskaitėlės triukšmo žalos tema, pradinių klasių mokiniams primintos gimnazijos 
taisyklės. 

2018-11-16 kurtas plakatas kartu su II a klasės mokiniais, tolerancijos simbolis – 
raktas.  Gimnazijoje organizuota ,,Tolerancijos naktis“. Renginyje dalyvavo 5-I klasių moksleiviai, 
mišraus amžiaus savanoriai, pedagogai, mokinių tarybos atstovai. Gimnazistai supažindinti su 
tolerancijos terminu, aptarta tolerancijos svarba šiandieniniame gyvenime, suorganizuotas 
susitikimas - diskusija su Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman. 

Žalingų įpročių prevencija: 
Sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Michnevičienė 2018-09-25 organizavo 

diskusiją ,,Psichotropinių medžiagų poveikis mokinių sveikatai“, 2018-11-14 organizavo paskaitą 
,,Priklausomybės“, 2018-12-14 diskusiją ,,Narkotinių medžiagų vartojimo priežastys ir 
piktnaudžiavimo jomis pasekmės“.  

Sveikatos priežiūros specialistė kartu su socialine pedagoge 2018-05-30 organizavo 
diskusiją IIa klasės mokiniams ,,Žalingų įpročių pinklės“, 2018-05-31 vykdė akciją ,,Obuolys vietoj 
cigaretės“. Buvo sukurtas informacinis plakatas, dalinamos skrajutės. 



Visus mokslo metu buvo vykdoma rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, 
integruojant į bendrųjų dalykų turinį. 

Ugdymosi aplinkos, mokinių saugumo vertinimas: 
Socialinis pedagogas kartu su klasių vadovai reagavo į kiekvieną smurto ar patyčių 

atvejį ir dirbo vadovaudamasis  smurto ir patyčių gimnazijoje prevencijos įgyvendinimo ir 
intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017-09-07. 

Gimnazijoje visų mokslo metų eigoje, pertraukų metu, buvo vykdomas mokytojų 
budėjimas  gimnazijos koridoriuose ir valgykloje. 2018 m. gegužės mėnesį socialinis pedagogas 
atliko anketinę apklausą, orientuotą į abiturientus, siekiant išsiaiškinti su kokiomis mintimis jie 
palieka gimnaziją, su kokiais sunkumais teko susidurti ir kokias sritis reikėtų tobulinti gimnazijoje. 
2018 m. gruodžio mėnesį atliko anoniminę anketinę apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti mokinių 
psichologinę savijautą, socialinę adaptaciją gimnazijoje, santykius su gimnazistais ir pedagogais (5-
IV klasės). 

Gimnazijos budintis nuolatos vykdė  pašalinių asmenų kontrolę ir registravimą,  klasių 
vadovai rinko informaciją apie savo auklėtinių socialinę aplinką, socialinis pedagogas rinko 
informaciją apie visų gimnazijos mokinių socialinę aplinką, sveikatos priežiūros specialistė rinko 
informaciją apie mokinių sveikatą, 5-IV klasių vadovai organizavo klasės mikroklimato tyrimus, 
lapkričio mėnesį socialinis pedagogas tyrė 7-I klasių mikroklimatą. 

2018 metais vyko bendradarbiavimas su Panevėžio socialinių paslaugų centru, 
Panevėžio miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi, Panevėžio miesto ir rajono PK bendruomenės 
pareigūnais. 

Socialinės, psichologinės, medicinos, mokymo/si pagalbos teikimas. 
Psichologė teikė konsultacijas mokiniams, kuomet jie kreipėsi savarankiškai, 

atsižvelgdama į socialinio pedagogo, klasės vadovų rekomendacijas, bendradarbiavo su mokinių 
tėvais, klasių vadovais. 

Socialinis pedagogas nuo 2018 sausio 4 dienos atliko 69 konsultacijas. Kasmet 
stebima tendencija, kad mažėja individualių konsultacijų poreikis, kuomet taikomos grupinės 
konsultacijos.  

Socialinis pedagogas vykdė socialinės rizikos mokinių nepateisintų pamokų, vėlavimų 
į pamokas analizę. Organizavo individualius pokalbius su klasių vadovais ir pačiais mokiniais, kai 
kuriais atvejais su tėvais. Buvo priimti raštiški mokinių pasiaiškinimai ir įsipareigojimai.  

Klasių vadovai vykdė savo klasės auklėtinių lankomumo kontrolę, kai kuriais atvejais 
konsultavosi su socialiniu pedagogu, nukreipė mokinius socialinio pedagogo, psichologo 
konsultacijoms. 

VGK nariai vykdė individualias konsultacijas (socialinis pedagogas, psichologas, 
mokyklos administracija) , kuomet į juos kreipiamasi savarankiškai arba iškilus problemoms, 
susijusioms su švietimo pagalbos poreikiu, kuomet neužtenka mokytojo – dalykininko 
konsultacijos.  

 Socialinio pedagogo konsultacijos, tarpininkavimo paslaugos tarp pedagogo ir 
mokinio teiktos siekiant rasti vieningus sprendimus, tinkamas metodikas  teigiamo mokymosi 
rezultato pasiekimui. 
Dalykų mokytojai iš anksto suderinę laiką, teikia trumpalaikes konsultacijas pagal individualų 
susitarimą.  

Esant poreikiui, socialinis pedagogas, psichologas teikė konsultavimo, 
tarpininkavimo, individualią pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, elgesio, lankomumo ir kitų 
problemų. Padėjo mokiniams planuojant darbo ir poilsio laiką, juos išklausė, bendradarbiavo su 
mokinių tėvais, pedagogais.  

Per visus mokslo metus tiek dalykų mokytojai, tiek klasių vadovai, tiek pagalbos 
mokiniui specialistai (esant poreikiui) dalinosi įvairia informacija su mokinių tėvais, komunikavo 
elektroninio dienyno pagalba.  
  Specialusis ugdymas: 

Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio logopedės užsiėmimus lankė 26 mokiniai.  Keturiems 
pirmokams buvo nustatytas fonetinis kalbos sutrikimas (artikuliacinė dislalija), o penkiems-
fonologinis kalbos sutrikimas. Mokiniai lankė užsiėmimus du kartus per savaitę. Pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas foneminės klausos lavinimui, skaitymui bei rašymui, gramatinių taisyklių 
įtvirtinimui, rišliosios kalbos ugdymui. Visiems mokiniams pavyko padaryti pažangą. 



Visų mokslo metų eigoje, logopedė sistemingai bendravo ir bendradarbiavo su 
pradinių klasių mokytojomis, aptarė mokinių pasiekimų lygį, lankomumą. Bendraudama su 
pedagogėmis aptarė mokinių pažangą, sėkmes ir sunkumus, tuomet buvo planuojamos efektyvios 
pagalbos teikimo galimybės. Logopedė bendravo ir su mokinių tėvais, supažindino juos su kalbos, 
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo sutrikimais, teikė konsultacijas. Mokinių pasiekimai buvo aptariami 
ir VGK. 
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