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                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                             Gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                             2022 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                                             įsakymu Nr.1.10- 

 

 

                                                                                                              

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS VAIKO 

GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) 

VEIKLOS PLANAS  

2022-2023 M. M. 
 

VGK SUDĖTIS:  
VGK pirmininkė – Violeta Trifonovienė, l.e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas 

VGK pirmininkės pavaduotoja – Danuta Žižnevskaja, socialinė pedagogė 

VGK narė – Danuta Stefanovič, spec. pedagogė, logopedė  

VGK narė - Kristina Pasevičė, gimnazijos psichologė 

VGK narė –  Jelena Voinova, visuomenės sveikatos specialistė 

VGK narė – Milda Šileikienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė 

VGK narė – Marija Macinkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  

VGK sekretorė – Roma Graužinytė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Funkcijos: 

 įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius 

projektus; 

 vykdo gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų 

prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;  

 organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;  

 teikia siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio 

reikmenimis, it kt.) mokiniams teikimo, mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje 

organizavimo;  

 atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo 

programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą 

gimnazijoje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Vilniaus r. PPT;  

 įvykus krizei gimnazijoje, organizuoja krizės valdymo priemones.  

Tikslas:  

 Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) 

pasiekimus bei pažangą. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo 

organizavimą.  
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Uždaviniai: 

 teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę 

ir kt. pagalbą vaikui.  

          įgyvendinti prevencines programas gimnazijoje; 

 formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.  

 užtikrinti, kad mokiniai, turintys spec. poreikius, lankytų numatytus užsiėmimus ir įsisavintų 

jiems pritaikytą programą bei analizuoti mokinių su spec. ugdymosi poreikiais ugdymosi 

pasiekimus. 

          aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose; 

          rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą;  

          analizuoti mokymo sutarties pažeidimus: pamokų nelankymo, vėlavimo, vengimo lankyti 

gimnaziją ir kitus, teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijai; 

          vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų prevenciją, 

intervenciją;  

          konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;  

          vykdyti krizinių atvejų valdymą gimnazijoje 

        

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

VKG veiklos koordinavimas, posėdžiai 

 1. Posėdis 

2022–2023 m. m. gimnazijos VGK veiklos plano 

sudarymas, derinimas ir tvirtinimas. Komisijos narių 

pasiskirstymas atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos 

sritimis gimnazijoje. (Sudaryti, aprobuoti ir teikti 

patvirtinti gimnazijos direktoriui VGK veiklos planą). 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašo  

2022-2023 m. m. sudarymas. 

 

Pritaikytų ir individualizuotų programų, parengtų 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

tvirtinimas. 

 

Spec. poreikių mokinių ir pritaikytų programų 

aprobavimas. 

 

Rugsėjis 

 

VGK pirmininkė 

VGK nariai 

 

 2. Posėdis. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas. 
Rugsėjis  

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

3. 

 

Posėdis. Mokinių lankomumo suvestinė, priemonių 

numatymas mokinių drausmei ir lankomumo 

pažeidimams. 

 

Gruodis 

 

 

VGK nariai,  

klasių vadovai 

 

4. Posėdis. Mokinių,   ugdomų pagal pritaikytas ir Vasaris, Specialioji pedagogė 
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individualizuotas programas mokymosi pasiekimų 

aptarimas 

birželis klasių vadovai 

 

5. Posėdis. Ugdymo priemonių specialiųjų poreikių 

mokiniams ir švietimo pagalbos gavėjams užsakymas. 
Balandis  

VGK nariai 

6. Posėdis VGK veiklos analizė, apklausų rezultatų 

aptarimas ir gairės kitiems mokslo metams.  
Birželis 

VGK nariai 

7. Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas (dalyvaujant 

mokyklos tarybos nariams, policijos komisariato 

atstovams, mokiniams, ir jų tėvams). Kiti VGK 

posėdžiai. 

Pagal poreikį 

VGK nariai 

8. Pirminis ar pakartotinis vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas, 

prireikus, kreipimasis į pedagoginę psichologinę ar 

švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo. 

Pagal poreikį 

Specialioji pedagogė,  

VGK nariai 

Informacinė veikla 

9. Informacijos gimnazijos internetinei svetainei teikimas 

apie Vaiko gerovės komisijos veiklą. 
Nuolat 

VGK pirmininkė 

10.  Klasių socialinių pasų,  

gimnazijos socialinio paso 2022/2023 m. m parengimas. 
Rugsėjis 

Socialinė pedagogė   

11. Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, 

dalijamasis seminarų medžiaga. 
Nuolat  

VGK nariai 

12. Periodinis, sistemingas gimnazijos prevencinio stendo 

atnaujinimas. 
Nuolat 

VGK nariai 

13. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos parengimas 

ir pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Birželis 

VGK pirmininkė 

 

Apklausos, duomenų analizę, dokumentu rengimas 

14. Pirmokų adaptacijos tyrimas ir pristatymas gimnazijos 

bendruomenei 

Spalis - 

lapkritis 

Psichologė 

 

15. Penktokų adaptacijos tyrimas ir pristatymas gimnazijos 

bendruomenei 

Spalis - 

lapkritis 

Psichologė 

 

16. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas Nuolat Psichologė 

17. 1,5, IG klasių mokymosi stilių ypatumų tyrimas, analizę. 
Rugsėjis  

Psichologė, klasių 

auklėtojai 

18. Tobulinti pagalbos mokiniui ir mokymuisi sistemos 

tvarkos aprašą 
I pusmetis 

Gimnazijos vadovai, 

VGK nariai 

19. Apklausa „Saugumas ir psichologinis mikroklimatas 

gimnazijoje.“ Sausis-vasaris 

Psichologė, 

socialinė pedagogė 

 

20. Mokinių elgesio taisyklių atnaujinimas. 

Gegužė  

Gimnazijos vadovai, 

Socialinė pedagogė, 

mokinių taryba,  
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Gimnazijos bendruomenės švietimas ir bendradarbiavimas  

21. Integruotas užsiėmimas 5 kl. “Judesys ir kalba, lavinant 

motorinius mokinių gebėjimus”. 
Vasaris 

Logopedė, kūno 

kultūros mokytoja 

22. Integruotas užsiėmimas 2 kl. “Žemė - mūsų visų namai” 

Kovas 

Logopedė, 

pradinių klasių 

mokytoja 

23. Integruotas užsiėmimas 4 kl. “Savęs pažinimas” 

       Vasaris 

Socialinė pedagogė,  

pradinių klasių 

mokytoja 

24. Veiklos skirtos ,,Gerumo gyvūnams mėnesiui“,     4, 5, 6 

klasių konkursas. Spalis 

VGK nariai, pradinių 

klasių,  

gamtos mokytoja 

25. Individualios konsultacijos mokytojams, kurie dirba su 

specialiųjų poreikių mokiniais, dėl pritaikytų ir 

individualizuotų programų rengimo, pasiekimų 

įvertinimo 

Pagal poreikį 

Specialioji pedagogė 

26.  dėl vaikų specifinių psichologinių problemų (elgesio ir 

emocijų sutrikimų, adaptacijos gimnazijoje, ugdymo 

rezultatų). 

Nuolat 

Psichologė, 

klasių vadovai 

27. Vaikų, priklausančių rizikos grupei lankymas namuose. 
Pagal poreikį 

Socialinė pedagogė, 

klasių vadovai 

28. Pedagogų informavimas apie elgesį ir veiklos priemones, 

krizei įvykus mokykloje. 
Spalis 

VGK pirmininkė, 

VGK nariai 

Tėvų švietimas  

29. Tėvų kvietimas į VGK posėdžius 
Pagal poreikį 

VGK nariai, 

klasių vadovai 

30. Tėvų konsultavimas dėl mokinių pamokų nelankymo, 

elgesio problemų. Nuolat 

Klasių auklėtojai, 

socialinė pedagogė, 

VGK nariai 

31. Paskaitos tėvams:  

- „Bausti negalima pasigailėti“. 

Pranešimas ikimokyklinio ugdymo grupės tėvams "Kaip 

vaikas mokosi kalbėti ir kaip paskatinti kalbos raidą".  

„Tėvų pareigos ir atsakomybė“. 

Visuotinių tėvų 

susirinkimų 

metu 

Psichologė  

 

Logopedė 

Socialinė pedagogė 

Ugdytinių švietimas 

32. Darbas grupėse  apie alkoholio ir narkotinių bei 

psichotropinių medžiagų žalą: 

 Veiklos tema „Ką aš žinau apie priklausomybes?“ 1-10 

kl. 

2022-2023 

m.m. 

 

Socialinė pedagogė 

 

33. Psichologo užsiėmimai (veiklos)  tema „Kaip mus veikia 

pozityvi aplinka, kaip nekonkuruoti, išmokti pasidžiaugti 

savimi ir kitais, kaip ją susikurti?“ 

2022-2023 

m.m. 

Psichologė 

34. Pedagoginės, socialinės, psichologinės, specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimas. 

Nuolat, pagal 

poreikį 

VGK nariai 
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35. 

 

 

 

36. 

 

37. 

Prevencinė alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių 

medžiagų vartojimo.  Pilietinio-tautinio ir antikorupcinio 

ugdymo programų atskiros temos integruojamos 

į  tikybos, biologijos, chemijos, istorijos, matematikos, 

anglų kalbos, geografijos, rusų kalbos, lietuvių kalbos, 

dailės, technologijų, kūno kultūros ir muzikos dalykus, 

bei klasės vadovo veiklą. 

Sveikatos ugdymo programa integruojama į ugdymo 

procesą. 

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

integruojamosios programos įgyvendinamos per visų 

dalykų pamokas 5-11 klasėse, taip pat integruojamos į 

klasės vadovo veiklą, neformaliojo švietimo programas 

ir popamokinę veiklą. 

2022-2023 

m.m. 

 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

38. LION QUEST  prevencinių programų „Laikas kartu“ (1-

4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl.)  įgyvendinimas.     

 

2022-2023 

m.m. 

 

Klasių auklėtojai 

Socialinė, psichologinę, pedagoginė pagalba 

39. Pamokų nelankančių ir mokymosi sunkumų patiriančių 

mokinių stebėsena, susidariusių mokymo (si) situacijų 

analizė ir pagalbos teikimo formų ir būdų numatymas. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis. Reikalui 

esant VGK nariai, klasių vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai 

Pagal poreikį 

VGK nariai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai 

40. Ilgalaikės prevencinės programos Lions Quest 

„Paauglystės kryžkelės” konsultacijos.  
Pagal poreikį 

VGK nariai 

Prevencinė ir intervencinė veikla 

41. Mokinių pamokų lankymo kontrolė. 
Nuolat 

Socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai 

42. „Patyčių dėžutės“ diegimas gimnazijoje ir jos 

koordinavimas 

 

 

IT mokytoja, 

socialinė pedagogė 

43. Prevencinės saugumo pamokos pradinukams su 

bendruomenės pareigūnais. 
Rugsėjis 

Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

bendruomenės 

pareigūnai 

44. Asmens higienos projektas „Graži šypsena” 

priešmokyklinėje ir ikimokyklinėse ugdymo grupėse. 
Gruodis 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 

45. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos veikla 
Lapkritis 

Visuomenės 

sveikatos specialistė 
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46. Užsiėmimas 5-oje klasėje „Mūsų teisės ir pareigos”. Rugsėjis Socialinė pedagogė 

47. Pamoka-diskusija apie sveiką maitinimą 5-7 klasėse. 

Lapkritis 

Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

socialinė pedagogė 

48. Prevencinės paskaitos, protų mūšiai apie psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo žalą. 
Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė, 

visuomenės sveikatos 

specialistė  

49. Tolerancijos dienos minėjimas. 
Lapkritis 

Socialinė pedagogė, 

psichologė 

50. Gerumo akcija. Gruodis VGK nariai 

51. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas. 

 

Gruodis 

Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

socialinė pedagogė 

52. Renginiai skirti Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE 

PATYČIŲ 2023 (užsiėmimai patyčių prevencijos, 

draugystės tema). 

Kovas 

VGK nariai, 

Klasių auklėtojai, 

Mokinių Taryba 

53. Akcija skirta „Pasaulinės dienos be tabako“ minėjimui. 

Gegužė 

Socialinė pedagogė, 

visuomenės sveikatos 

specialistė 

54. Socialinių įgūdžių grupės užsiėmimai. Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

 

55. Susitikimas su bendruomenės pareigūnais „Klausk, kas 

įdomu“. 

 

Kovas - 

Gegužė 

Socialinė pedagogė, 

bendruomenės 

pareigūnai 

56. Individualūs pokalbiai su mokymosi sunkumų, 

lankomumo ir elgesio problemų turinčiais mokiniais ir jų 

tėvais/globėjais. 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

Krizių valdymas 

57. Krizės valdymo priemonių organizavimas gimnazijoje. Pagal poreikį VGK nariai 

                                                 

 

 

________________________ 

 

  

 


