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MOLĖTŲ GIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2022–2023 m. m. 

 

Tikslas. Organizuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios mokinio aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Uždaviniai:  

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą. 

2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto bei patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti gimnaziją ir kitus 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

3. Organizuoti pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį 

vertinimą. 

4.  Bendradarbiauti su  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais.  

5.  Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

6. Operatyviai reaguoti į patyčių atvejus, analizuoti jų priežastis, vykdyti patyčių gimnazijoje prevenciją.  

7. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose. 

8. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

9. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi. 

10. Organizuoti įvairius prevencinius renginius bendruomenei aktualiomis temomis.  

 

EIL. 

NR. 
 

VEIKLA IR PRIEMONĖS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMUI LAIKOTARPIS ATSAKINGI 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA   

1.1. Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės komisiją ir komisijos veiklos planą 

2022–2023 m. m. 
Iki 2022-09-15 

VGK pirmininkė 

V. Kazlienė 



2 
 

1.2. VGK posėdžių organizavimas. Kartą per 

mėnesį (esant 

poreikiui - 

dažniau) 

VGK 

1.3. Prevencinių programų temų numatymas integruojant į dalykus ir klasės 

vadovų veiklą. 

Rugsėjis Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

1.4. Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizavimas. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

1.5. Pagalbos modelio taikymas elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

1.6. Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, studijuojant prevencinę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kt. literatūrą. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

1.7. Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė-šviečiamoji sklaida 

internetiniame gimnazijos tinklalapyje. 

Visus mokslo 

metus 

Soc. pedagogė 

 J. Liubeckaitė 

Psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

1.8. Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo klausimais. 

Visus mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui specialistai 

1.9. VGK veiklos ataskaitos rengimas ir jos pristatymas. Birželis 

2023 m. birželis 

VGK pirmininkė 

V. Kazlienė 

2. PREVENCINĖ VEIKLA (mokinių saugumo užtikrinimo priemonės)   

2.1. I-IV gimnazijos klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su gimnazijos Mokinio elgesio taisyklėmis, 

Lankomumo tvarkos aprašu, poveikio priemonių taikymu netinkamai 

besielgiantiems mokiniams, drausminimo ir skatinimo tvarka. 

Rugsėjis I–IV gimnazijos klasių vadovai 

2.2. Pašalinių asmenų gimnazijoje registracija. Visus mokslo 

metus 

Registratorės 

2.3. Ruošti stendinę medžiagą apie prevencinius klausimus mokiniams, 

pedagogams, tėvams. Teikti informaciją mokiniams, tėvams  per el. 

dienyną TAMO  ir internetinėje svetainėje. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 
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2.4. 

 

Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant daugiausiai be pateisinamos 

priežasties praleidžiančius mokinius ir klasę bei taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas lankomumo tvarkos apraše. 

Visus mokslo 

metus 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

2.5. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse. Visus mokslo 

metus 

VGK 

2.6. Registruotų laiškų siuntimas tėvams. Esant 

probleminei 

situacijai 

VGK 

2.7. Prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimas. Visus mokslo 

metus 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė, 

Klasių vadovės 

3. KRIZIŲ VALDYMAS   

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

situacijai 

VGK 

3.2. Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas gimnazijos 

bendruomenei/žiniasklaidai, Kultūros ir švietimo skyriui, teritorinei 

policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

3.3. Gimnazijos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba įvertinimas ir pagalbos teikimo organizavimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

3.4. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais. Visus mokslo 

metus 

VGK 

4. PREVENCINIAI RENGINIAI   

4.1. Klasių valandėlės prevencinėmis temomis.  Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai 

4.2. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” ( informacijos sklaida per 

TAMO, internetiniame puslapyje, per klasės valandėles). 

2022 m. spalis VGK, 

klasių vadovai 

4.3. Akcija, skirta Tolerancijos dienai – lapkričio 16 d. –  paminėti. 2022 m. 

lapkritis 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

4.4. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti pokalbius klasėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais. 

Visus mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros specialistė 

D. Burneikienė 
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4.5. Renginiai, skirti AIDS dienai paminėti: protmušiai  „AIDS – GERIAU 

ŽINOTI“ 

2022 m. 

gruodis 

Sveikatos priežiūros specialistė 

D. Burneikienė 

4.6. 

Organizuoti klasės valandėles psichologinėmis temomis. 

Visus mokslo 

metus 

I –IV klasių vadovai, 

psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

4.7. Vykdyti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) individualias 

konsultacijas. 

Visus mokslo 

metus 

VGK, 

I –IV klasių vadovai 

4.8. 
Vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą (pagal 

Psichologės veiklos planą). 

Praktiniai seminarai tėvams 

Apie bendravimą su paaugliais kitaip. Kas yra nesmurtinis bendravimas? 

Kaip kurti geresnį ryšį su paaugliu? 

 

Tėvų asmeninės galios pajautimas. Kaip jį stiprinti? 

 

Visus mokslo 

metus  

 

Lapkričio 16d. 

17 val. 

Sausio 18 d. 17 

val. 

Kovo 15d. 17 

val. 

Psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

4.9. 
Vykdyti mokytojų psichologinį konsultavimą (pagal poreikį). 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

4.10. Renginiai, skirti Psichikos savaitei paminėti (spalio mėn.)   2022 m. 

 spalis   

Psichologė  

J. Laurinavičiūtė, 

mokytoja V. Šlepikienė, 

mokytoja G. Meilūnaitė  

4.11. Susitikimas su Molėtų PK pareigūne. Pokalbis apie nepilnamečių teisinę 

atsakomybę. 

2022 m. 

 spalis   

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

4.12. Pasaulinės dienos be tabako minėjimas. 2023 m. 

gegužė 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

4.13 Tarpklasinis futbolo turnyras, skirtas Pasaulinei dienai be tabako 

paminėti. 

2023 m. 

gegužė 

Sveikatos priežiūros specialistė 

D. Burneikienė 

4.14. Žydų genocido dienos minėjimas. 2022 m. rugsėjo 

23 d. 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

5. SPECIALUSIS  UGDYMAS   
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5.1. 

 

 

 

Sudaryti ir patvirtinti pagalbos gavėjų (specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių) sąrašą, pateikti jį administracijai ir Molėtų ŠPT. 

Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių mokinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašą ir pateikti administracijai ŠPT.  

2022 m. 

Rugsėjo 5 d. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui V. Dubauskienė, 

spec. pedagogė 

D. Kavoliūnienė 

5.2. 

 

Pervertinti spec. poreikių mokinių ugdymosi poreikius pagal ŠPT 

nurodytą datą.  

Visus mokslo 

metus 

VGK, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui V. Dubauskienė, 

spec. pedagogė 

D. Kavoliūnienė 

5.3. 

5.3.1. 

 

5.3.2. 

 

5.3.4. 

Stebėti mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų: 

 gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlikti pirminį gebėjimų 

įvertinimą; 

aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą ŠPT dėl specialiojo ugdymo 

skyrimo; 

 konsultuoti mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus). 

Visus mokslo 

metus 

VGK, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui V. Dubauskienė, 

spec. pedagogė 

D. Kavoliūnienė 

5.4. 

 

5.4.1. 

 

5.4.2. 

 

5.4.3. 

 

 

 

5.4.4. 

 

 

Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, 

sutrikimų, mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą: 

aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir 

nesėkmes su mokytojais ir tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi pasiekimus bei 

nesėkmes; 

ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į gimnaziją mokiniams, iš 

užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal 

individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas bei jų 

klasių vadovų, mokytojų konsultavimui; 

teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo. 

Visus mokslo 

metus 

VGK, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui V. Dubauskienė, 

spec. pedagogė 

D. Kavoliūnienė 

6. SPECIALISTŲ PASKAITOS:   

6.1. Klasių valandėlės mokiniams karjeros temomis (pagal karjeros parengtą 

planą) ir kitomis aktualiomis mokiniams prevencinėmis temomis. 

Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai 
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6.2. Psichologinės paskaitos tėvams (globėjams, rūpintojams) (pagal 

Psichologės veiklos planą). 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

7. TIRIAMOJI VEIKLA:   

7.1. Soc. pedagogės tyrimai (pagal soc. pedagogės veiklos planą).  Visus mokslo 

metus 

Soc. pedagogė 

J. Liubeckaitė 

7.2. Psichologės tyrimai (pagal Psichologės veiklos planą). Visus mokslo 

metus 

Psichologė 

J. Laurinavičiūtė 

8. INFORMACINĖ – ŠVIEČIAMOJI SKLAIDA:   

8.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) , mokinių ir mokytojų sveikos gyvensenos 

informacinė – šviečiamoji sklaida internetiniame gimnazijos tinklapyje, 

tėvų susirinkimo metu. 

Visus mokslo 

metus 

VGK, 

klasių vadovai 

______________________ 

 

 

 

Numatomi rezultatai:  
1. Pagerės 1 proc. mokinių lankomumas lyginant su 2022–2023 mokslo metais.  

2. Visi gimnazijos mokiniai dalyvaus renginiuose ir gilins žinias apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą.  

3. Bus išnagrinėtas kiekvienas patyčių atvejis gimnazijoje.  

4. Visi mokiniai, dalyvaudami renginiuose, mokysis bendravimo, bendradarbiavimo ir atsakingumo įgūdžių.  

 

 

 

PARENGĖ:  Vaiko gerovės komisija 

 

VGK pirmininkė 

Viktorija Kazlienė 

2022-09-28 


