
1 priedas 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 MOKSLO METAMS 

 

            VGK sudėtis: 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos grupėje Pareigos gimnazijoje  

1. Vitalija Dovydėnienė Komisijos pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2. Leonora Daugudienė Komisijos pirmininkės pavaduotoja Socialinė pedagogė, 8 kl. vadovė, mokytoja 

3. Reda Vasiljevienė Komisijos narė Spec. pedagogė-logopedė 

4. Rasa Ragažinskienė Komisijos narė Psichologė 

5. Jolanta Garbotovič Komisijos narė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

6. Vaclava Klejevskaja Komisijos narė III G kl. vadovė, rusų kalbos mokytoja 

7. Danuta Pansevič Komisijos narė Biologijos mokytoja 

8. Irma Jakavičienė Komisijos narė Mokytojo padėjėja 

9. Rita Karčiauskienė Komisijos narė Mokytojo padėjėja 

10. Vida Lapėnienė Komisijos narė  Bibliotekos vedėja, UKC koordinatorė 
 

1. Komisijos paskirtis: 

1. Rūpintis saugia ir palankia mokymo(si) aplinka gimnazijoje, siekiant kiekvieno vaiko sėkmės, geros savijautos, brandos, individualias vaiko galimybes 

atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų bei pažangos. 

2. Atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas (analizės, švietimo, pagalbos poreikių įvertinimo ir teikimo, bendradarbiavimo su institucijomis ir pan.).  
 

2. Veiklos organizavimo formos: 

3.1. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius (dažniau - iškilus poreikiui). 

3.2. Pasitarimai / susirinkimai - konkrečių problemų sprendimo atvejais, tiriamoji ar švietėjiška veikla – pagal planą. 
 

3. Veiklos kryptys: 

3.1. Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų patiriančiais ir gabiais mokiniais. 

3.2. Mokinių saugumo užtikrinimo priemonės:  

3.2.1. pozityvi mokinių socializacija; 

3.2.2. žalingų įpročių prevencija; 

3.2.2. krizių valdymas; 

3.2.3. patyčių prevencija; 

3.2.4. sveikatos  stiprinimo priemonės. 

3.3. VGK narių kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas. 



PRIEMONIŲ PLANAS 2017-2018 M. M. PAGAL VEIKLOS KRYPTIS  

 

1 kryptis. DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI SUNKUMŲ PATIRIANČIAIS IR GABIAIS MOKINIAIS: 
 

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo tikslinimas, teikimas Trakų ŠPT suderinti. Iki 2017-09-01 VGK pirmininkė  

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programų rengimas ir derinimas. Iki 2017-09-10 Dalykų mokytojai, R. Vasiljevienė, 

V. Klejevskaja 

Mokymosi sunkumų patiriančių mokinių nustatymas. Per mokslo metus Klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

pagalbos vaikui specialistai 

Pranešimas „Apklausos apie pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptaciją 

rezultatai“ (VGK, Mokytojų tarybai bei mokinių tėvams). 

Iki 2017-12-01 Socialinė pedagogė 

Bendradarbiavimas su kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis grupėmis / komandomis 

gimnazijoje, mokinių tėvais, įstaigomis. 

Pagal poreikį VGK, klasių vadovai 

MPG planų taikymas visiems gimnazijos mokiniams, taikymo efektyvumo analizė.  Per mokslo metus MT, dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

Mokymo(si) individualizavimas ir diferencijavimas pamokose, atviros pamokos pagal MG 

planus klasėse (SUP poreikių ir kitų mokinių veiklų stebėsena). 

Per mokslo metus VGK pirmininkė, pagalbos vaikui 

specialistai, dalykų mokytojai  

Motyvuotų / pažangių mokinių konsultavimas rengiant dalykiniams konkursams, 

olimpiadoms. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai 

Mokinių (motyvuotų / pažangių ir SUP poreikių) įtraukimas į neformaliojo švietimo ir 

socialinę-pilietinę veiklas. 

Per mokslo metus Neformaliojo švietimo būrelių ir 

klasių vadovai 

Laukiami rezultatai (priemonės): sukurta saugi ir palanki į asmenybės sėkmę orientuota mokymosi aplinka (gera mokinių savijauta, brandumas,  

individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai bei pažanga). 
 

2 kryptis. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS. 
 

2.1. Pozityvi mokinių socializacija: 

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

1-8, I-IV G kl. mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas su  atnaujintomis 

gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.  

I pusmetis  Gimnazijos direktorius,  

1-8, I-IV G kl. vadovai 

Mokytojų budėjimas gimnazijos koridoriuose ilgųjų pertraukų metu.  Visus mokslo metus  Mokyklos direktorius 

Lankomumo priežiūra (kontrolė, apskaita, ataskaitos). Nelankymo ir blogo lankymo 

priežasčių analizė ir šalinimas. 

Nuolat  V. Dovydėnienė, L. Daugudienė, 

kl. vadovai 

Pagalba adaptuojantis 1, 5 kl. ir naujai atvykusiems mokiniams bei jų savijautos tyrimas. 2017 m. spalis- L. Daugudienė, klasių vadovai 



lapkritis 

Mokinių įtraukimas į aktyvią pozityvią socializaciją.  Nuolat L. Daugudienė 

Rizikos grupės mokinių lankymas namuose.  

 

Pagal poreikį L. Daugudienė, 1-8, I-IV G kl. 

vadovai 

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, švietimas mokinių saugumo užtikrinimo 

temomis bendruose gimnazijos ar klasės tėvų susirinkimuose.  

Kartą per pusmetį Gimnazijos direktorius, VGK, 

Olweus KK, klasių vadovai 

Praktinis užsiėmimas penktokams ,,Visi esame skirtingi“. 2017 m. lapkritis  R. Ragažinskienė 

Tyrimas ,,Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas, mokinių savijauta, saugumas 

gimnazijoje”.  

2018 m. sausis-vasaris R. Ragažinskienė 

Eksperimentas su gėle PUG ir 1-4 kl. Mokiniams, skirtas tarpusavio santykių gerinimui ir 

Pasaulinei vandens dienai paminėti. 

2018 m. kovas R. Ragažinskienė, R. Vasiljevienė 

Karjeros ugdymo užsiėmimai (pagal UKC planą) Per mokslo metus  UKC koordinatorė V. Lapėnienė 
 

2.2. Žalingų įpročių prevencija:   

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Veiklų sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos temomis organizavimas.  Per mokslo metus  J. Garbotovič, D. Pansevič,  

L. Daugudienė, R. Vasiljevienė  

Paskaita-diskusija 5 kl. mokiniams „Rūkymas ir jo žala“ 2017-11-30 J. Garbotovič, S. Samosionokas 

Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas. Mokinių sveikatos būklės analizė remiantis 

Vaiko sveikatos pažymėjimais (forma Nr. 027-1/a). 

Visus mokslo metus J. Garbotovič, L. Daugudienė  

Aktyvaus laisvalaikio organizavimas (sveikos gyvensenos diena, sporto varžybos, turnyrai ir 

kt.). 

Visus mokslo metus Gimnazijos direktorius,  

A. Kazlauskas, J. Garbotovič 

Švietėjiškas darbas (psichologų, medikų seminarai, pranešimai mokytojams, mokiniams, 

mokinių tėvams). 

Visus mokslo metus V. Dovydėnienė, L. Daugudienė,  

R. Vasiljevienė  

„Sniego gniūžtės“ ir „Snaigės“ programų tęstinumas, sklaida gimnazijos ir rajono 

bendruomenėms. 
 

Nuolat L. Daugudienė 

Tarptautinių dienų, skirtų žalingų įpročių prevencijai, minėjimas. Pagal atmintinų / 

minėtinų dienų sąrašą 

VGK, 1-8, I-II G kl. vadovai 

Teisinių žinių konkursas „Temidė“ 2018 m. kovas-

balandis 

D. Kuchanauskas 

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir įstaigomis (Paluknio seniūnija, Trakų ŠPT, Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi, policijos komisariatu, LKJBS „Žingsnis“ ir kt.), besirūpinančiomis 

vaiko gerove. 

Pagal poreikį Gimnazijos direktorius, VGK, klasių 

vadovai 



2.3. Krizių valdymas:   

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Krizės nustatymas, aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano rengimas.  Esant krizinei 

situacijai  

Gimnazijos direktorius, VGK 

Informacijos apie krizę sisteminimas, analizė ir sklaida (rengimas, pateikimas mokyklos 

bendruomenei/žiniasklaidai, Trakų švietimo skyriui, policijai, vaiko teisių apsaugos tarnybai 

ar kt.). 

Esant krizinei 

situacijai  

 

Gimnazijos direktorius, VGK 

Pagalbos poreikio įvertinimas ir jos teikimo organizavimas mokyklos bendruomenės grupėms 

ar asmenims.  

Esant krizinei 

situacijai  

Gimnazijos direktorius, VGK 

2.4. Patyčių prevencija:   

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Olweus patyčių prevencinės programos veiklų įgyvendinimas pagal OPKUS planą: 3-8, I-II G 

kl. patyčių masto tyrimas, klasės valandėlės, konkrečių patyčių atvejų sprendimas ir pan.  

Visus mokslo metus Olweus KK, klasių vadovai 

Praktinis užsiėmimas pektokams „Visi esame skirtingi“, skirtas Tarptautinei tolerancijos 

dienai. 

2017-11-15 R. Ragažinskienė 

Tarptautinių dienų, skirtų patyčių prevencijai (Tolerancijos, Smurto prieš moterį, Vaikų 

gynimo ir kt.), minėjimai. 

Pagal atmintinų / 

minėtinų dienų sąrašą 

Olweus KK, klasių vadovai 

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizavimas. 2018 m. kovas Olweus KK, klasių vadovai 

Palaikomasis susitikimas ir sertifikavimo auditas dėl Olweus mokyklos vardo suteikimo 2018-

2020 metams. 

2017 m. spalis,  

2018 m. gegužė 

Olweus KK 

2.5. Sveikatos stiprinimo priemonės:   

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Europos judumo savaitės viešininime Trakuose (II G kl.). 2017-09-20 J. Garbotovič 

Asmens higienos paskaitėlė priešmokyklinukams ir ikimokyklinukams „Švara ir tvarka“. 2017-11-07 J. Garbotovič, A. Židanavičienė  

Paskaita 5-6 kl. mergaitėms „Tarp mūsų, mergaičių“ (jos metu pristatyta Always sukurta 

tarptautinė programa). 

2017-12-01 J. Garbotovič 

Lytinio švietimo paskaita I G kl. moksleiviams „Paauglystė“. 2017-12-18 N. Mikulskienė, L. Daugudienė,  

J. Garbotovič 

Paskaitėlė-pratybos „Dantukų priežiūros  ypatumai“ 3 kl. mokiniams. 2018-01-11 J. Garbotovič, I. Jakavičienė 

Lytinio švietimo paskaita 7-8, I-II G kl. mokiniams (berniukams ir mergaitėms atskirai). 2018-03-20 J. Garbotovič, M. Morkūnienė 



Paskaitėlė-diskusija „Vanduo – mūsų gyvybės šaltinis“ PUG ir 4 kl. mokiniams, skirta 

Pasaulinei vandens dienai. 

2018-03-22  J. Garbotovič, A. Židanavičienė,  

L. Samosionokienė 

Paskaita–mokymas „Kvėpavimas“ 1-4 kl. mokiniams.  2018 m. balandis J. Garbotovič, pradinio ugdymo 

mokytojos 

Paskaita „Ruošdamiesi egzaminams nenualinkime savo organizmo“ IV G kl. mokiniams. 2018 m. balandis J. Garbotovič, L. Maksimec 

Akcija „Švarių rankų diena gimnazijoje“ (1-8, I-IV G kl.). 2018 m. gegužė J. Garbotovič, 1-8, I-IV G kl. vadovai 

Sveikatingumo diena gimnazijoje. 2018 m. birželis Gimnazijos direktorius, VGK 
 

Erasmus+KA2 Bendrojo ugdymo Strateginių partnerysčių (bendradarbiavimas inovacijų 

tikslais) sveikatą stiprinančių veiklų projektas (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196) 

pradinio ugdymo klasių mokiniams (koordinatorius Lietuvoje – institucija VšĮ „eMundus“). 
 

Per mokslo metus  R. Ragažinskienė 

Laukiami rezultatai (priemonės): užtikrintas geras gimnazijos mikroklimatas ir vaiko gerovė: 

 analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant 

naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkiant reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius; 

 planuojant prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuojant jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą gimnazijoje bei rūpinantis pozityvaus 

gimnazijos mikroklimato kūrimu.  
 

3 kryptis. VGK NARIŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 
 

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

Dalyvavimas kursuose, seminaruose, konferencijose, paskaitose (gimnazijoje, rajone, 

respublikoje) ir informacijos sklaida. 

Visus mokslo metus Visi VGK nariai 

Prevencinės, psichologinės, specialiosios pedagoginės ir kt. literatūros studijos, naujovių 

taikymas darbe, šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimas gimnazijoje. 

Visus mokslo metus VGK nariai, dalyvavę seminaruose / 

mokymuose 

 

Laukiami rezultatai (priemonės): užtikrinta tinkama VGK narių kvalifikacija, leidžianti rūpintis gimnazijos bendruomenės narių (mokinių, pedagogų, 

techninių darbuotojų, mokinių tėvų) švietimu vaikų gerovės srities klausimais.  
 

 

_____________________________________ 


