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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

 
2019 m. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Prioritetai:  
1. Kurti ir plėtoti saugias, jaukias, atviras, kūrybiškumą, bendravimą, mokymąsi skatinančias ugdymo aplinkas. 
2. Sudaryti sąlygas įgyvendinti  kiekvieno mokinio poreikius, tikslus, siekiamybes. 
3. Vykdyti prevencinius renginius, programas, veiklas ugdančias mokinių toleranciją, empatiją, atsakomybę.  

Tikslas – ugdyti ir koreguoti mokinių asmenybės formavimąsi, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, stiprinti mokinių 
ugdymosi ir lankomumo motyvaciją, kurti saugią ir kultūringą aplinką. 
 

Uždaviniai:  
1. Koordinuoti prevencines programas, veiklas. 
2. Vertinti ugdymosi aplinką, mokinių saugumą, gimnazijos mikroklimatą. 
3. Teikti socialinę, psichologinę, medicinos, mokymo/si pagalbą, 
4. Įvertinti ir vykdyti (pagal poreikį) specialųjį ugdymą.  

 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: 
 

EIL.
NR. VEIKLA DATA ATSAKINGI PASTABOS 

1. 
Anketinės apklausos ,,Mokinių adaptacija ir 
emocinė savijauta gimnazijoje“ pristatymas, 
aptarimas, pasiūlymai, pastabos. 

Sausis VGK nariai, socialinis 
pedagogas 

Pristatomas socialinio pedagogo atliktas 
tyrimas, aptariami daugiausia diskusijų 
keliantys klausimai ir atsakymai, numatomos 
gairės kitoms apklausoms.  

2. Švietimo pagalbos teikimo analizė, 
rekomendacijos, lūkesčiai, siūlymai. 

Vasaris VGK, kiti asmenys  

3. 

Paskaitų, diskusijų ( neįtrauktų į VGK planą) 
poreikio nustatymas, pasiūlymai. 

Vasaris VGK, pagalbos mokiniui 
specialistai 

Klasės turi individualius poreikius tam tikroms 
paskaitoms, kviestiniams svečiams, veikloms, 
nenumatytoms bendrame VGK plane. Išsakomi 
poreikiai tam tikriems kviestiniams svečiams 
arba atskiroms temoms, kurioms reikalingas 
specialus pasiruošimas. 

  



4. Specialiojo  ugdymo vykdymas. Rugpjūtis VGK nariai, pagal poreikį 
kviestiniai dalyviai 

 

   5. Bendruomenės švietimas,  vaiko teisių 
apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos 
plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.  

Spalis VGK nariai, pagal poreikį 
kviestiniai dalyviai  

 

6. VGK veiklos plano priemonių veiksmingumo 
analizavimas, 2019 m. veikos plano numatymas. 

Gruodis VGK nariai  

 

1. UŽDAVINYS. Koordinuoti prevencines programas, veiklas. 
  
EIL.
NR. PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI PASTABOS 

1.1 Organizuoti „Kuprinių svėrimo“ akciją ir vesti 
pokalbius apie ydingos laikysenos profilaktiką. 

1-4 klasės 
rugsėjis 

Pradinių klasių mokytojai, sveikatos priežiūros 
specialistė, soc. pedagogė 

 

1.2 Tolerancijos dienos paminėjimo organizavimas. Lapkričio mėn. Soc. pedagogas  su klasių vadovais  
1.3 Pasaulinės AIDS dienos paminėjimo 

organizavimas. 
Gruodis- gerumo mėnuo. Labdaringos akcijos. 

Gruodžio mėn. Soc. pedagogas,  visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistė, klasių vadovai 
Soc. Pedagogas su klasių vadovais. 

 

1.4 Organizuoti „Sporto dieną“ Vasario mėn. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, kūno 
kultūros mokytojai 

 

1.5 Veiksmo savaitės „Be patyčių“ organizavimas. Kovo mėn.  Soc. pedagogė Klasių vadovai  
1.6 Akcija ,,Gerumas nieko nekainuoja“ Kovo mėn. Pradinių klasių vadovai Mokiniai keičiasi daiktais, 

kurie jiems nebereikalingi 
(knygos, žaislai). 

1.7 Organizuoti akciją “Valgau tai kas man skanu, 
bet ar sveika?“, skirta sveikos mitybos 
prevencijai. 

Balandžio mėn. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė su 
klasių vadovais 

 

1.8 ,,Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Gegužė Soc. pedagogė, psichologė 
Klasių vadovai 

 

1.9 Organizuoti Pasaulinės dienos be tabako 
renginius. 

Gegužė  Sveikatos priežiūros specialistė, soc. pedagogė Renginiai 

1.10. Vykdyti „Įveikime kartu“ prevencinę programą  Per mokslo metus Socialinė pedagogė Pamokos 
1.11. Vykdyti „Gyvai“ prevencinę programą  Per mokslo metus Socialinė pedagogė Pamokos 
1.12. Vykdyti socialinio ir emocinio ugdymo 

programą Lions  Quest ,,Raktai į sėkmę“ 
Per mokslo metus Socialinė pedagogė, klasių vadovai 9-12 klasės 

1.13. Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo programą. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai, Klasių vadovai, specialistai Integruojama į mokomųjų 
dalykų programas ir klasės 
vadovų veiklą 

1.14. Vykdyti rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 
programą.  

Per mokslo metus Dalykų mokytojai, Klasių vadovai, specialistai Integruojama į mokomųjų 
dalykų programas ir klasės 
vadovų veiklą 



1.15. Vykdyti sveikatos ugdymo bendrąją programą. Per mokslo metus Dalykų mokytojai, Klasių vadovai, specialistai Integruojama į mokomųjų dalykų 
programas ir klasės vadovų veiklą 

1.16. Vykdyti smurto ir patyčių prevencijos veiklas Per mokslo metus Socialinis pedagogas, psichologas  
 

2. UŽDAVINYS. Vertinti ugdymosi aplinką, mokinių saugumą 
 

2.1 Mokytojų budėjimas pertraukų metu 
gimnazijoje, valgykloje. 

Per mokslo metus Budintys mokytojai  

2.2 Analizavimas mokinių saugumo pamokų ir 
pertraukų metu. 

Per mokslo metus  VGK nariai  

2.3 Pašalinių asmenų gimnazijoje registravimas. Per mokslo metus Gimnazijos budintis  
2.4 Informacijos apie mokinių socialinę aplinką 

rinkimas. 
2019 – rugsėjis, spalis Soc. pedagogė 

Klasių vadovai 
 

2.5 Informacijos apie mokinių sveikatą rinkimas. Per mokslo metus Sveikatos priežiūros specialistė  
2.6. Plačiojo ir giluminio gimnazijos veiklos kokybės 

tyrimo duomenų analizavimas ir rekomendacijų 
panaudojimas VGK veiklai gerinti. 

Pagal planą Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė  

2.7 5- IV klasių mikroklimato tyrimas. 2019 m. vasaris-kovas Klasių vadovai  
2.8 Bendradarbiauti su gimnazijos savivaldos 

institucijomis, kitomis su vaiko gerove 
susietomis institucijomis . 

Per mokslo metus  Direktorius, VGK nariai  

 

3. UŽDAVINYS. Teikti socialinę, psichologinę, medicinos, mokymo/si pagalbą. 
 

3.1 Organizuoti bendruomenės švietimą vaiko 
teisių apsaugos, prevencijos, vaikų 
saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės 
srityse, rekomenduoja kvalifikacijos 
tobulinimo renginius vaikų socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su 
vaiko gerove susijusiose srityse gimnazijoje 
dirbantiems mokytojams. 

Per mokslo metus Administracija, VGK  nariai, Soc. pedagogė, 
psichologė 
 

  

3.2 Bendruomenės  informavimas bei švietimas. Per mokslo metus VGK nariai, klasių vadovai, administracija  
3.3 Informacijos skleidimas elektroniniame dienyne. Pagal poreikį Klasių vadovai, dalykų mokytojai, el. dienyno 

administratorė 
 

3.4 Socialinio pedagogo, psichologo pagalba 
mokiniams, pedagogams, tėvams 

Pagal poreikį Soc. pedagogas, psichologas  

3.3 Trumpalaikių individualių konsultacijų 
suteikimas mokiniams, turintiems ugdymo(si), 
sunkumų. 

Pagal poreikį Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, dalykų 
mokytojai 

 

3.4 Pagalbos teikimas mokiniais, turintiems 
socialinių problemų. 

Pagal poreikį Švietimo pagalbos specialistai  



3.5 Sveikatos priežiūros specialisto pagalbos 
teikimas mokiniams, prevencinių programų, 
veiklų vykdymas 

Pagal poreikį, planą Sveikatos priežiūros specialistas  

3.6. Konsultavimas  8- III ir baigiamųjų klasių 
mokinius dėl tolimesnės meninės karjeros 
planavimo ir stojimo į aukštąsias mokyklas 
galimybių 

Pagal poreikį Klasių vadovai,  karjeros planavimo grupė  

3.7 Rizikos grupės mokinių pamokų lankomumo 
stebėsena ir analizavimas. 

Per mokslo metus Soc. pedagogė 
 

 

3.8. Mokinių pageidaujamo elgesio analizavimas. Per mokslo metus Soc. pedagogė, psichologė, klasių vadovai  
3.9 Rizikos grupės mokinių elgesio stebėjimas, 

konsultavimas. 
Per mokslo metus Soc. pedagogė,  psichologė  

3.10 Organizavimas  krizės valdymo priemonių 
vykus krizei gimnazijoje.  

Pagal poreikį Direktorius, VGK nariai  

3.11 Atlikti tyrimą, dėl ko mokiniai nesivadovauja 
sau priimtinu mokymosi stiliumi. 

Per mokslo metus VKĮ ( Veiklos kokybės įsivertinimo grupė) Vadovaujantis veiklos 
tobulinimo išorės vertinimo 
plano rekomendacijomis. 

 

4. UŽDAVINYS. Įvertinti ir vykdyti (pagal poreikį) specialųjį ugdymą 
 

4.1 Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, sąrašo 
sudarymas ir tikslinimas. 

Rugsėjis, Sausis, 
Birželis 

Logopedė  

4.2 Informacijos kaupimas apie mokinius, turinčius 
mokymosi sunkumų. 

Per mokslo metus Logopedė  

4.3 Grupinis, darbas su mokiniais, turinčiais 
mokymosi sunkumų. 

Per mokslo metus Logopedė  

4.4 Bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir 
mokytojais. 

Per mokslo metus Logopedė  

4.5. Bendradarbiavimas su kitomis specialųjį 
ugdymą vykdančiomis ir vertinančiomis 
institucijomis   

Pagal poreikį  Logopedė  

 

_____________________________ 

 

 


