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KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

Prioritetas - Saugios, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankios mokyklos 

aplinkos kūrimas. 

Tikslas – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, 

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

pažangą.  

 

Uždaviniai: 

1. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir 

intervencijos priemonių įgyvendinimą. 

2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, 

smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitas mokiniams mokykloje kylančias problemas. 

3. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų 

saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse. 

4. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą, tartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos 

ir būdų. 

5. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių.  

6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi  Laikas 

Posėdžiai, pasitarimai 

1. Posėdis: 

1. Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veiklos 

organizavimas 2018 m.  

2. Pagalbos specialistų veiklos planų 2018 m. aptarimas.  

 O. Burneikienė 

VGK 

Sausis 

2. Posėdis: Susitarimai dėl pagalbos priemonių 

pasiekimams gerinti pažangos nedarantiems mokiniams 

planavimo, taikytų priemonių veiksmingumo analizės.   

O. Burneikienė 

VGK 

Pasibaigus 

pusmečiui 

 

3. Posėdis: Socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, 

psichologo ataskaitų rengimas.  

Pagalbos 

specialistai 

Birželis 

4. Posėdis: Individualizuotų ir pritaikytų programų, 

logopedinių planų derinimas.  

O. Burneikienė 

VGK 

Rugpjūtis 

 

5. Posėdis: Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių sąrašo suderinimas. 

O. Burneikienė 

VGK 

Rugsėjis 

6. Posėdžiai dėl mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, 

smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitų pažeidimų atvejų 

analizės, prevencinių priemonių planavimo. 

O. Burneikienė 

VGK 

Pagal 

poreikį 

PRITARTA  

Vaiko gerovės komisijos  

2018  m. sausio 8 d.   
posėdyje, protokolo Nr.1 

 

PATVIRTINTA 
Kulautuvos pagrindinės  

mokyklos direktoriaus 

2018 m. sausio 8 d.   
įsakymu Nr. V-5 
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7. Posėdžiai dėl pirminio ir pakartotinio vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo procese, 

įvertinimo. 

O. Burneikienė 

VGK 

Pagal 

poreikį 

8. Posėdis: VGK veiklos aptarimas, susitarimai dėl 

veiklos tobulinimo. Ataskaitos rengimas. 

VGK Gruodis 

Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių 

ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizė 

9. Pamokų, popamokinės veiklos stebėsena, siekiant  

nustatyti mokiniams kylančias problemas. Problemų 

analizė ir šalinimas. 

O. Burneikienė 

VGK 

Pagal 

poreikį 

10. Individualūs pokalbiai su mokiniais, mokytojais, klasių 

auklėtojais, tėvais, siekiant nustatyti mokinių poreikius, 

adaptacijos, mokymosi ir kt. mokiniams kylančias 

problemas. Problemų analizė ir šalinimas. 

O. Burneikienė 

VGK 

Pagal 

poreikį 

11. Anketinė apklausa ,,Penktokų adaptacijos tyrimas“. 

Rezultatų analizė aptarimas VGK, Mokytojų taryboje, 

tėvų susirinkimuose. 

E. Lukoševičienė Lapkritis 

12. Anketinė apklausa „Patyčių masto nustatymas 

mokykloje“. Rezultatų aptarimas ir pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

E. Lukoševičienė Lapkritis 

13.  Tyrimas „Mokymosi motyvacija“ (6–8 kl.) Rezultatų 

aptarimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei. 

R. Kalvėnienė Vasaris - 

kovas 

Prevencinė veikla  

14. Mokyklos socialinio paso parengimas. E. Lukoševičienė Spalis 

15. Mokinių elgesio taisyklių koregavimas. VGK Rugsėjis – 

spalis 

16. Mokinių supažindinimas su mokinio elgesio 

taisyklėmis, uniformų dėvėjimo tvarka, Mokyklos 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos  

aprašu ir kt. dokumentais. 

Klasių auklėtojai Rugsėjis 

17. Pagalba mokytojams rengiant pritaikytas ir 

individualizuotas programas. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių apskaitos rengimas. 

R. Mėlinienė Pagal 

poreikį 

18. Tėvų supažindinimas su mokyklos darbo tvarką 

reglamentuojančiais dokumentais. 

Administracija 

Klasių auklėtijai 

Spalis 

19. Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas  

kontrolė, problemų analizė ir šalinimas. 

VGK 

Mokinių taryba 

20. Mokyklinių uniformų dėvėjimo kontrolė. VGK 

Mokinių taryba 

21. Pranešimų apie patyčias analizė. Patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių planavimas. 

VGK Pagal 

poreikį 

22. Mokytojų budėjimo pertraukų metu mokykloje, kieme, 

renginiuose organizavimas. 

Administaracija Nuolat 

23. Individualus korekcinis darbas su mokiniais, turinčiais 

bendravimo, elgesio, pamokų nelankymo ir kt. 

problemų. 

Pagalbos 

specialistai 

Pagal 

poreikį 

24. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams 

mokytojams, klasių auklėtojams. 

VGK Pagal 

poreikį 

24. Paraiškų rengimas ir teikimas rajono, šalies prevencinių 

projektų konkursams. Projektų įgyvendinimas. 

VGK Visus 

metus 

26. Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas, 

dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo 

projektuose, konkursuose. Šių renginių organizavimas. 

M. Kudrevičiūtė Visus 

metus 
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27. Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, 

dalijamasis seminarų medžiaga. 

VGK Visus 

metus 

28. Mokytojų, auklėtojų kompetencijų prevencijos 

vykdymo srityje tobulinimo skatinimas. 

VGK Visus 

metus 

29. Bendradarbiavimas su mokyklos savivaldos 

institucijomis, savivaldybės pagalbą teikiančiomis 

institucijomis, socialiniais partneriais. 

VGK Visus 

metus 

30. Pagalbos specialistų organizuojami prevenciniai 

renginiai, projektai ir kt. veiklos. 

Pagalbos 

specialistai 

Pagal 

special. pl. 

Mokyklos bendruomenės švietimas 

31. Pranešimas „Klasės valdymas pamokoje“ metodinėje 

dienoje. 

E. Lukoševičienė Sausis 

32. Pranešimas „Smurtas artimoje aplinkoje“ visuotiniame 

tėvų susirinkime. 

R. Kalvėnienė Vasaris 

33. Pranešimas „Darbas su probleminio elgesio mokiniais 

mokykloje“ pradinių klasių metodinėje grupėje 

E. Lukoševičienė Birželis 

34. Pranešimas „Tėvų vaidmuo sprendžiant vaikų patyčių 

problemas“ visuotiniame tėvų susirinkime. 

E. Lukoševičienė Spalis 

35. Pranešimas „Vaiko ugdymas“ visuotiniame tėvų 

susirinkime. 

R. Mėlinienė Spalis 

36. Lankstinukas „Saugumas ir pavojai internete“ 

(patarimai tėvams). 

E. Lukoševičienė Spalis 

37. Mokyklos socialinio paso pristatymas klasių auklėtojų 

metodinėje grupėje. 

E. Lukoševičienė Lapkritis 

38. Informacinių stendų, lankstinukų prevenciniais 

klausimais rengimas, skelbimas informaciniuose 

stenduose, interneto svetainėje, TAMO dienyne. 

VGK Visus 

metus 

39. Sveikatos ugdymo tematika stendų rengimas. M. Kudrevičiūtė Visus 

metus 

Krizių valdymas 

40.  Krizės valdymo priemonių organizavimas mokykloje 

įvykus krizinei situacijai. 

Direktorė 

VGK 

Krizės 

atveju 

 

Planą parengė Vaiko gerovės komisija  

 


