
1 priedas 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 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, I G kl. vadovė, mokytoja 

3. Reda Vasiljevienė Komisijos narė Spec. pedagogė-logopedė 

4. Natalja Kulakovskaja Komisijos narė Psichologė 

5. Jolanta Garbotovič Komisijos narė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

6. Vaclava Klejevskaja Komisijos narė IV 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 sekretorė Bibliotekos vedėja 
 

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.  
 

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 2018-2019 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 PPT suderinti. Iki 2018-09-01 V. Dovydėnienė, R. Vasiljevienė 

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programų rengimas ir derinimas. Iki 2018-09-10 R. Vasiljevienė, V. Klejevskaja, 

dalykų mokytojai  

Mokymosi sunkumų patiriančių mokinių nustatymas. Per mokslo metus Pagalbos vaikui specialistai, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai  

1 ir 5 kl. mokinių adaptacijos tyrimas. I pusmetis Psichologė N. Kulakovskaja 

Bendradarbiavimas su kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis grupėmis / komandomis 

gimnazijoje, mokinių tėvais, įstaigomis. 

Pagal poreikį VGK, klasių vadovai 

MPG planų formų peržiūra ir taikymo efektyvumo analizė.  Per mokslo metus MT, dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

Mokymo(si) individualizavimas ir diferencijavimas pamokose.  

Atviros pamokos pagal MG planus (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 

Apklausos dėl mokinių saviraiškos neformaliojo švietimo ir socialinėje-pilietinėje veiklose 

formos nustatymas. Apklausos vykdymas ir rezultatų analizė. 

Per mokslo metus VGK pirmininkės pavaduotoja 

Laukiami rezultatai (priemonės): VGK iniciatyva kuriama saugi ir palanki mokymosi aplinka, kuri orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, ir 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 
  

Laukiami rezultatai (priemonės): Metodinės grupės dirbs kryptingai, nuosekliai ir sistemingai. 

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 gimnazijos vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis.  

I pusmetis  Direktorius, 1-8, I-IV G kl. vadovai 

Mokytojų budėjimas gimnazijos koridoriuose pertraukų metu  Visus mokslo metus  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. mokiniams pagal psichologės tyrimo išvadas. 2018 m. lapkritis-

gruodis 

L. Daugudienė 

Mokinių įtraukimas į aktyvią socializaciją (vykdant SG programą, socialinę-pilietinę ir NU 

veiklas) 

Nuolat L. Daugudienė 

Delinkventinio elgesio mokinių lankymas namuose.  

 

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

vadovai 

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

temomis individualiuose pokalbiuose, bendruose gimnazijos ar klasės tėvų susirinkimuose.  

Kartą per pusmetį Direktorius, VGK, Olweus KK, 

klasių vadovai 

Užsiėmimas 4 kl. mokiniams „Mano savivertė“. 2019 m. sausis N. Kulakovskaja 

Užsiėmimas 6 kl. mokiniams „Mokomės bendradarbiauti“. 2019 m. vasaris N. Kulakovskaja 

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  

Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas. Mokinių sveikatos būklės analizė remiantis 

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

Visus mokslo metus J. Garbotovič 

 

Gimnazijos bendruomenės renginys „Gera veikti kartu“ (sporto varžybos, estafetės, turnyrai ir 

kt. aktyvaus laisvalaikio leidimo formos).  

2018-11-16 V. Gustas, A. Kazlauskas 

 

Nerūkymo dienos minėjimas: akcija „Pūsk burbulus, ne dūmus“ (6-7 kl.). 2018 m. lapkritis J. Garbotovič   

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

mokinių tėvams). 

Visus mokslo metus V. Dovydėnienė, L. Daugudienė 

„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 

kalendorių 

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

Teisinių žinių viktorinoje „Protų mūšis - sidabrinis protas“. 2018 m. lapkritis L. Daugudienė 

Paskaita „Priklausomybių įtaka sveikatai“ (I-III G kl.). 2019 m. balandis J. Garbotovič 

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

teisių apsaugos skyriumi, policijos komisariatu ir kt.), besirūpinančiomis vaiko gerove. 

Pagal poreikį Direktorius, VGK, klasių vadovai 

2.3. Krizių valdymas:   

Įgyvendinimas Data Atsakingas(-i) 

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



situacijai  

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  

 

Direktorius, VGK 

Pagalbos poreikio įvertinimas ir jos teikimo organizavimas mokyklos bendruomenės grupėms 

ar asmenims.  

Esant krizinei 

situacijai  

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 

Akcija ,,Priimk mane tokį, koks esu“ (8, I-IV G kl.) 2018 m. lapkritis N. Kulakovskaja 

Tolerancijos dienos minėjimas „Tolerancija – tai RAKTAS...“ 2018-11-16 Olweus KK, klasių vadovai 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

 Akcija „Gerumo paštas“. 

 Užsiėmimas 3-4 kl. mokiniams „Draugystei amžius - ne kliūtis“. 

2019 m. kovas Olweus KK, klasių vadovai 

N. Kulakovskaja 

N. Kulakovskaja 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) tąsa. 2018 m. rugsėjis-  

2019 m. birželis 

Olweus KK 

2.5. Sveikatos stiprinimo priemonės:   

Košės diena 1-4 klasės 2018-10-10 J. Garbotovič, 1-4 kl. vadovės 

Kuprinių svėrimo akcija 1-4 klasės 2018 m. spalis J. Garbotovič, 1-4 kl. vadovės 

Lytinio ugdymo paskaitos  2-4 kl.(16 bern.) 

Pažink ir valdyk save ir savo kūną  5-6 kl. (16 bern.) ir 7-8 kl. (13 bern.) 

Jaunimo lytiniai santykiai, ligos ir prevencija I-IV G (23 bern.) 

2018-11-07 J. Garbotovič, lektorius Algimantas 

Andrijauskas 

Paskaitos: ,,Sveika mityba‘‘ (4 kl.) 2018 m. lapkritis J. Garbotovič   

Protmūšis AIDS dienai paminėti 2018 m. gruodis J. Garbotovič, D. Pansevič 

Asmens higienos paskaitėlė priešmokyklinukams ir ikimokyklinukams „Švara ir tvarka“. 2018 m. gruodis J. Garbotovič, A. Malachovskienė 

Paskaita „Regėjimo sutrikimų profilaktika“ (7-8 kl.) 2018 m. gruodis J. Garbotovič   

Akcija „Kartu stipriname sveikatą“ (1 kl. mok.) 2019 m. sausis J. Garbotovič, L. Samosionokienė   

Diskusijos: ,,Aktyvus laisvalaikis lauke“ (ikimokyklinukai) 2019 m. sausis J. Garbotovič, A. Malachovskienė 

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

Pasaulinei vandens dienai. 

2019 m. kovas J. Garbotovič, A. Malachovskienė,  

L. Samosionokienė 

Paskaita–mokymas „Kvėpavimas“ 1-4 kl. mokiniams.  2019 m. balandis J. Garbotovič, 1-4 kl. vadovės 



Paskaita „Ruošdamiesi egzaminams nenualinkime savo organizmo“ II G ir IV G kl. 

mokiniams. 

2019 m. balandis J. Garbotovič, II ir IV G kl. vadovai 

Akcija „Švarių rankų diena gimnazijoje“ (1-8, I-IV G kl.). 2019 m. gegužė J. Garbotovič, 1-8, I-IV G kl. vadovai 

Paskaita „Saugi vasara“ 1-4 klasės.     2019 m. gegužė J. Garbotovič, L. Daugudienė 

Sveikatingumo diena gimnazijoje „Aukime sveikai!“ (5-8, I-IV G kl.) 2019-06-03 Direktorius, VGK 

Laukiami rezultatai (priemonės): VGK vaiko gerovės užtikrinimo klausimus spręs: 

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

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

 planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą gimnazijoje bei rūpindamasi 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): Bendradarbiaudami su MT komisijos nariai rūpinsis savo kvalifikacijos tobulinimu(si) ir kitų suaugusių gimnazijos 

bendruomenės narių (pedagogų, techninių darbuotojų ir mokinių tėvų) švietimu vaikų gerovės užtikrinimo srityje.  
 

 

_____________________________________ 

 

 


