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2020-2021 MOKSLO METŲ  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslai: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko aplinkos kūrimą . 

2. Ugdyti mokinių vertybines kompetencijas. 

Uždaviniai: 

            1.  Plėtoti prevencinę veiklą. 

2.  Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, pamokų nelankymo ir kitus 

teisės tvarkos pažeidimo atvejus 

3. Teikti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą 

mokiniui. 

4. Konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 

Eil.

Nr. 

Veiklos  turinys Data Atsakingas asmuo 

I ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 1. 2020-2021 m.m. gimnazijos VGK veiklos plano 

sudarymas. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo 

sudarymas bei tvirtinimas. 

2020-09-04 VGK nariai 

2. VGK posėdžių nelankymo, vėlavimo, mokinio 

pareigų nevykdymo, smurto ir patyčių atvejų, 

gimnazijos vidaus elgesio taisyklių pažeidimo 

klausimais organizavimas. Svarstytų posėdžiuose 

mokinių stebėsenos.  

kartą per du 

mėnesius 

(esant 

poreikiui 

dažniau) 

Komisijos pirmininkė 

 T. Jasiukevič 

3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir mokinių, turinčių neigiamų įvertinimų 

mokymosi pasiekimų analizė ir 

pagalbos priemonių jiems numatymas bei 

organizavimas. 

po kiekvieno 

pusmečio 

Komisijos pirmininkė 

T. Jasiukevič,  

mokytojai dalykininkai,  

klasių vadovai 

4. Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo programos 

vykdymą (integruota į ugdymo procesą).  

Prevencinių programų temų numatymas 

integruojant į dalykų ir klasės vadovų veiklą. 

Per mokslo 

metus 

Gamtos mokslų 

mokytojai.  

Klasių vadovai 



5. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir 

sveikatos stiprinimo skatinimas. 

Per mokslo 

metus 

Biologijos, fizinio 

ugdymo mokytojai  

Klasių vadovai 

6. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto 

bei patyčių atvejus gimnazijoje. 

Per mokslo 

metus 

Visi gimnazijos 

bendruomenės nariai 

7. Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, 

studijuojant prevencinę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę literatūrą. 

Per mokslo 

metus 

VGK nariai 

8. Ryšių palaikymas su mokinių tėvais, socialinę 

ir psichologinę pagalbą teikiančiomis 

institucijomis, sveikatos priežiūros bei kitomis 

institucijomis, vykdančiomis prevencinį darbą. 

Per mokslo 

metus 

VGK nariai 

9. Tėvų pareigų ir atsakomybės priminimas tėvų 

susirinkimų metu. 

2019-09-02 Klasių vadovai   

 

10. Tėvų kvietimas į VGK posėdžius . Pagal poreikį Klasių vadovai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič 

11. Pamokų lankomumo kontrolė. Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai   

12. Rizikos grupės mokinių konsultavimas, 

stebėjimas. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič, 

13. Tėvų, pedagogų konsultavimas dėl pagalbos 

vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, 

problemų.  

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai   

 

14. Tėvų švietimas, grupinis/individualus 

konsultavimas ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo,  

pagalbos ir kitais aktualiais klausimais.  

Per mokslo 

metus 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič  

VGK nariai 

15. Gimnazijos nelankymo priežasčių , 

daugiausiai be pateisinamos priežasties 

praleidžiančių mokinių ir klasės, išaiškinimas.  

Per mokslo 

metus 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič,  

klasių vadovai 

16. Bendradarbiavimas su  Medininkų seniūnija, 

policija bei Vaiko teisių apsaugos tarnybos 

darbuotojais dėl probleminių mokinių. 

Per mokslo 

metus 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič, 

klasių vadovai 

17. VGK veiklos ataskaitos už 2020–2021 m. m. 

pristatymas Gimnazijos tarybai. 

2021-06-21 VGK pirmininkė 

 T.  Jasiukevič 

18. Gimnazijos bendruomenės informavimas apie 

pagalbos mokiniui, mokytojui, gimnazijai 

teikiančių institucijų adresus ir telefonus. 

Per mokslo 

metus 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

T.Jasiukevič,  

klasių vadovai 

19. Individualios psichologinės konsultacijos  

smurtą, patyčias patyrusiems mokiniams. 

Įvykus 

smurtinei 

Klasių vadovai   

 



situacijai ir 

vėliau 

II SPECIALUSIS UGDYMAS 

 1. Informacijos apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų rinkimas, priedų pildymas,  

pirminio įvertinimo atlikimas. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai , 

mokytojai dalykininkai 

2. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

pradinis įvertinimas. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai , 

mokytojai dalykininkai 

3. Mokinio, mokomo pagal individualizuotas 

programas, programų  derinimas ir  mokymo(si) 

rezultatų aptarimas . 

Per mokslo 

metus 

Klasės vadovė , 

mokytojai dalykininkai 

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių mokymosi ir lankomumo rezultatų 

aptarimas. 

po kiekvieno 

pusmečio 

Klasių vadovai , 

VGK nariai 

5. Rekomendacijų  teikimas mokytojams, tėvams 

dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai , 

VGK nariai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

T.Jasiukevič 

6. Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniais stebėsenos vykdymas. 

Per mokslo 

metus 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui T.Jasiukevič 

7. Darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų  

ugdymosi poreikių, metodinės medžiagos 

kaupimas. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai , 

VGK nariai 

8. Bendradarbiavimas su Vilniaus rajono  PPT 

specialistais . 

Per mokslo 

metus 

VGK nariai ,  

VGK pirmininkė T. 

Jasiukevič 

9. Pagalbos spec.ugdymo poreikių turintiems 

mokiniams teikimas . Mokinių, turinčių ugdymosi 

sunkumų, aptarimas dėl specialiųjų poreikių 

pradinio arba pakartotinio įvertinimo. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai   

mokytojai dalykininkai 

III PREVENCINĖ VEIKLA 

 1. „Saugos ir elgesio taisyklės gimnazijoje, 

gatvėje, bendruomenėje“. Pasirašytinai 

supažindinti mokinius su elgesio taisyklėmis ir 

mokinių pareigomis. Saugaus eismo taisyklių 

priminimas. 

2020-09-02 Klasių vadovai   

2. Tyrimo „Penktokų ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacija gimnazijoje“ rezultatų aptarimas.  

2020-10-09 Klasių vadovai   

 

3. Atšvaitų tikrinimo akcija „Saugus kelias į 

mokyklą “.  

2020 spalis Klasių vadovai 

4.  Akcija „Tolerancijos diena“. 2020-11-16 Klasių vadovai 



5. Klausimynas įvertinti patyčių mastui 

gimnazijoje  

2020 lapkritis 5-8, IG-IIG  klasių 

vadovai   

6. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas. 2020-12-01 N. Beker 

7. Pokalbiai su 1- 8, IG-IV G klasių mokiniais dėl 

pirotechninių priemonių naudojimo. 

2020 gruodis V. Antoncev 

Klasių vadovai   

8. Gruodis - dorybių mėnuo. Kalėdinės gerumo 

akcijos „Gera būti geram“organizavimas. 

2020 gruodis Klasių vadovai   

 

9. Tėvų ir mokinių tyrimas: “Žalingi įpročiai 

gimnazijos aplinkoje“. (IG-IV G kl.) 

2021 sausis IG-IV G kl. vadovai 

10. Pokalbiai „Patyčios elektroninėje erdvėje“   2021 vasaris Klasių vadovai   

11. Akcija „Savaitė be patyčių“.  2021 kovas Klasių vadovai   

12. Pasaulinės dienos be tabako, Pasaulinės 

nerūkymo dienos minėjimas.  

2021-06-01 Chemijos mokytoja 

13. Vasaros stovyklos organizavimas. 2021-06 Kl. vadovai 

IV KRIZIŲ VALDYMAS 

 1. Krizės aplinkybių įvertinimas. Krizės valdymo 

plano parengimas. 

Esant 

krizinei 

situacijai  

VGK pirmininkė, 

komisijos nariai 

2. Informacijos parengimas ir informavimas apie 

krizę gimnazijos bendruomenės /žiniasklaidos, 

gimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, policijos įstaigos, 

vaiko teisių apsaugos tarnybos. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

Gimnazijos direktorė 

 M. Petkevič 

3. Gimnazijos bendruomenės  ir asmenų, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba , informavimas ir 

pagalbos  teikimo organizavimas. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkė, 

komisijos nariai 

 

 

Laukiami rezultatai: 

      1. mokiniams bus suteikta žinių apie galimybę gauti pagalbą nukentėjus nuo smurto, bus ugdomi 

tinkamo bendravimo ir problemų sprendimo, socialiniai ir savisaugos įgūdžiai; 

2. pagerės konfliktų, smurto atvejų sprendimo kokybė; 

      3. bus sukurta saugesnė aplinka gimnazijoje; 

4. mokiniai patobulins savo gyvenimo įgūdžius; 

      5. sustiprės tėvų bendradarbiavimas su gimnazija. 

 

_____________ 


