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          Prioritetas: Sveikų, saugių, užkertančių kelią smurto, prievartos, patyčių apraiškoms 

bendruomenės santykių bei aplinkos kūrimas. 

Tikslas: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei 

švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 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. Vertinti mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, 

problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo 

formą. 

2. Koordinuoti teikiamą kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą vaikams, 

tėvams ir pedagogams. 

3. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

4. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, mokymus, diskusijas bendruomenei 

aktualiomis temomis. 

5. Analizuoti mokymosi pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro 

lankyti mokyklą ir kitus pažeidimų atvejus. 

6. Tobulinti mokyklos dokumentus, susijusius su vaiko gerove, elgesiu, prevencine veikla. 

7. Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, 

saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje. 

8. Analizuoti vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti 

siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo. 

9. Pastebėti ir paskatinti pavyzdingo elgesio atvejus mokykloje. 

10. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

11. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

 

 

Veikla Laikotarpis  Atsakingi 

1. Organizacinė veikla   

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano sudarymas 2017-2018 m.m. 

 

Rugsėjis  E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

J. Kazlauskienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

2. Funkcijų pagal veiklos sritis 

pasiskirstymas VGK. 

Rugsėjis VGK 



3. Patyčių prevencijos priemonių 

plano sudarymas. 

Spalis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

J. Kazlauskienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

4. VGK posėdžių organizavimas Kartą per du mėnesius 

(esant reikalui ir dažniau) 

E. Taputis 

 

5. VGK tvarkos aprašo atnaujinimas Iki spalio 1d. E. Taputis 

Darbo grupė 

6. Informacijos apie VGK veiklą 

pateikimas stenduose, mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose 

Visus mokslo metus E. Taputis 

7. Pagalbos priemonių taikymas 

elgesio ir emocijų sunkumų 

turintiems mokiniams 

Visus mokslo metus VGK 

8. Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant 

prevencinę, psichologinę ir 

specialiąją pedagoginę literatūrą 

Visus mokslo metus VGK 

9. Mokytojų, tėvų (globėjų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, spec. ugdymo 

klausimais 

Visus mokslo metus VGK 

10. Pasiūlymų Mokyklos 

administracijai teikimas dėl 

mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į Mokyklos 

veiklos planavimą 

Kartą per mokslo metus VGK, Ž. Skinkienė 

11. VGK veiklos ataskaitos pateikimas 

mokyklos direktoriui už 2017–2018 

m. m.  

Veiklos plano 2018–2019 m. m. 

projekto pristatymas 

Birželis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

J. Kazlauskienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė  

 

2. Mokinių saugumo ir geros 

savijautos užtikrinimo priemonės 

 

  

1. PUG, 1-10 klasių mokinių, tėvų 

supažindinimas su mokyklos 

Vidaus tvarkos taisyklėmis – 

mokinio elgesio taisyklėmis, 

lankomumo tvarkos aprašu, 

mokinių pavėžėjimo tvarka 

Rugsėjis VGK narių padedami 

klasių auklėtojai 

2. Mokyklos bendruomenės narių 

supažindinimas su VGK veikla 

Iki gruodžio 1 d. VGK 

 

3. Pamokų lankomumo situacijos 

analizė, lankomumo suvestinių 

ataskaitos 

Visus mokslo  metus iki 

mėn. 5 d. 

E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

4. Mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimų, smurto, patyčių, 

Pagal poreikį VGK 

 



žalingų įpročių ir kitų teisėtvarkos 

pažeidimų atvejų analizavimas, 

prevencinių priemonių parinkimas 

ir taikymas  

5. Mokinio, galimai patyrusio smurtą 

artimoje aplinkoje, atvejo 

aptarimas ir pagalbos vaikui ir 

šeimai organizavimas 

Pagal poreikį VGK 

 

6. Dalyvavimas klasės tėvų bei 

mokyklos tėvų susirinkimuose 

Pagal poreikį VGK 

7. Pagalba klasių auklėtojams 

organizuojant klasės valandėles, 

sprendžiant mokinių lankomumo, 

netinkamo elgesio ir mokymosi 

problemas, dirbant su socialinio 

emocinio ugdymo prevencinėmis 

programomis 

Pagal poreikį E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

8. Pagalbos specialistų dalyvavimas 

dalykų pamokose gvildenant 

lytiškumo, alkoholio, tabako ir 

psichotropinių priemonių 

vartojimo prevencijos temas 

Pagal poreikį A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

Ž. Skinkienė 

9.  Mokytojų ir mokinių budėjimo 

priežiūra pertraukų metu 

 

Visus mokslo metus E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

R. Mackevičienė 

10. Pirmosios pagalbos teikimas, 

mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimas, sveikatos 

stiprinimo programų teikimas ir 

įgyvendinimas 

Visus mokslo metus Ž. Skinkienė 

E. Taputis 

 

11.  Informacinių stendų, lankstinukų 

ir kt. vaizdinių priemonių rengimas 

įvairiais prevenciniais klausimais 

Visus mokslo metus VGK nariai, renginių 

organizatoriai 

12. Pamokų paįvairinimo mankštų, 

atsipalaidavimo bei streso valdymo 

elementais mokymai mokytojams, 

atsižvelgiant į 2016-2017 m. 

veiklos įsivertinimo duomenis 

Lapkritis, gruodis Ž. Skinkienė 

E. Taputis 

 

13. Atsipalaidavimo ir streso valdymo 

pratimų mokymai mokiniams 

Lapkritis, gruodis Ž. Skinkienė 

E. Taputis 

 

14.  Savivaldybės VGK skirtų 

priežiūros priemonių teikimas 

mokiniams ir jų koordinavimas 

Pagal poreikį Specialistai  

VGK 

 

 

15. Kitataučių bei iš užsienio 

atvykusių mokinių integracijos 

analizė, individualus pagalbos 

teikimas 

Gruodis E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

 



16. Informacinio stendo skirto patyčių 

prevencijai sukūrimas 

Lapkritis, gruodis S. Dzermeikienė 

U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

E. Taputis 

 

17. Reikalavimų mokiniams (mokinio 

elgesio normų) atnaujinimas 

Mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklėse. 

 

Lapkritis, gruodis E. Taputis , VGK 

 

3. Specialusis ugdymas 

 

  

1. Pritaikytų ir individualizuotų 

ugdymo programų skyrimas, 

mokytojų konsultavimas, programų  

suderinimas 

Rugsėjis, vasaris VGK 

J. Kazlauskienė 

E. Taputis 

2. Mokinių, turinčių ugdymosi 

sunkumų pradinis ir pakartotinis 

pedagoginis vertinimas, nustatant 

specialiuosius ugdymosi poreikius 

Visu mokslo metus VGK 

3. Konsultacijos mokytojams, tėvams, 

dėl SUP taikymo 

Visu mokslo metus VGK 

4. SUP turinčių mokinių pasiekimų 

vertinimas ir aptarimas, tolimesnio 

mokinių ugdymo nustatymas 

Sausis, birželis VGK 

5. Mokinių, turinčių SUP darbo 

pamokose stebėjimas 

Pagal stebėsenos planą A. Šmulkštienė 

E. Taputis 

R. Mackevičienė 

 

4. Krizių valdymas 

 

  

1. Krizių  aplinkybių įvertinimas,  

krizės valdymo plano rengimas. 

Esant krizinei situacijai VGK 

2. Informacijos  apie krizę rengimas ir 

pateikimas mokyklos 

bendruomenei, žiniasklaidai, 

švietimo skyriui, policijos įstaigai, 

VTAS 

Esant krizinei situacijai VGK 

3. Pagalbos poreikio mokyklos 

bendruomenės nariams, kilus 

krizinei situacijai įvertinimas  ir 

pagalbos teikimo organizavimas 

Esant krizinei situacijai 

 

 

VGK 

 

 

 

      

     5. Prevenciniai renginiai mokyklos 

mokiniams 

 

  

1. Dalijimosi akcija „Pyrago diena“ Lapkritis VGK nariai 

2. Akcija ŽIV/AIDS dienai paminėti Gruodis S. Dzermeikienė, 

Ž. Skinkienė 

Mokinių taryba 

3. „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ Kovas S. Dzermeikienė 



U. Lengvinaitė-

Žemaitienė 

Mokinių taryba 

4. Meninės raiškos festivalio ,,Aš 

viską galiu“ organizavimas ir 

pravedimas 

Gegužė E. Taputis,  

J. Kazlauskienė 

VGK nariai 

     6. Plano papildymas 

 

  

   

 

   

 

   

 

 

 

  

 

____________________________________ 
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VGK posėdžio 2017-09-12 

nutarimu, protokolo Nr. 8 


