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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 

2020 m. 

 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tikslas – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančias ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Uždaviniai: 

1. Siekti progimnazijos mikroklimato pokyčių per susitikimus-diskusijas su darbuotojais, pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir bendras bendruomenės narių 

veiklas: 

 Organizuoti su metodinėmis grupėmis ne mažiau kaip 1 susitikimą – diskusiją per 2020 metus; 

 Organizuoti 1 – 2 seminarus per metus mokyklos mikroklimato gerinimo srityje; 

 Inicijuoti 3 – 4 prevencinius renginius darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams 

 Inicijuoti prevencinių priemonių įgyvendinimą, atsižvelgiant į NMPP patyčių, savijautos rodiklius ir adaptacijos, patyčių  tyrimų rezultatus.  

2. Vykdyti aktyvią patyčių prevenciją ir siekti patyčių situacijos ir kultūros rodiklių gerinimo ne mažiau nei 0,2 standartizuotų taškų 4 ir 6 klasėse, 

lyginant su 2019 metais. 

3. Įgyvendinti ilgalaikes prevencines programas 1-4 ir 5 -8 klasėse, padedant socialiniams partneriams ir panaudojant MK lėšas ir ES projekto ,,Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II‘‘ lėšas. 



EIL.NR. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

BENDROS VEIKLOS 

1.  VGK posėdžių organizavimas. 

 

Kartą per mėnesį  

(esant poreikiui – 

dažniau) 

VGK pirmininkas 

A. Bušmanas 
 

2. 
Prevencinių programų temų numatymas integruojant į dalykus ir                       

klasės vadovų veiklą. Rugsėjo 2 sav. 
Dalykų mokytojai ir 

klasių vadovai 

Teminių planų teikimas 

kuruojančiam vadovui 

iki rugsėjo 15 d. 

3. 
Pagalbos modelio taikymas elgesio ir emocijų sunkumų turintiems 

mokiniams. 

Visus metus, pagal poreikį 

ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai  

4. 
Informacijos apie VGK veiklą pateikimas progimnazijos internetinėje 

svetainėje. 
Ne rečiau 1k/3 mėn. 

VGK sekretorė 

 A. Lapinskaitė 
 

5.  
Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė - šviečiamoji sklaida tamo 

elektroniniame dienyne. 

Visus metus, pagal poreikį 

ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai  

6. 
Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo klausimais. 

Visus metus, pagal poreikį 

ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai            

7. Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas ir poveikio priemonių taikymas. Pagal poreikį 
VGK pirmininkas 

A. Bušmanas 
 

8. 
Mokinių uniformos kontrolė: situacijos analizė, poveikio priemonių 

taikymas. 
Visus mokslo metus 

Pavaduotojai ugdymui 

H. Giraitienė,  

A. Bušmanas, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

 

9. Pagalba klasių vadovams organizuojant klasės valandėles. 
Visus mokslo metus 

(pagal poreikį) 

VGK pirmininkas 

A. Bušmanas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 



10. Dalyvavimas klasės tėvų bei visuotiniuose tėvų susirinkimuose. 
Pagal progimnazijos 

mėnesio veiklos planą. 

Pavaduotojai ugdymui 

H. Giraitienė,  

A. Bušmanas, 

 pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pagal klasių grupes 

pavaduotojai ugdymui, 

pagalbos specialistai –  

pagal poreikį 

11. 
Mokytojų budėjimas pertraukų metu progimnazijoje, valgykloje, 

aukštuose. 

Pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą 

grafiką. 

Pavaduotojai ugdymui 

H. Giraitienė,  

A. Bušmanas 

 

12. VGK veiklos ataskaitos rengimas, VGK veiklos plano rengimas. Gruodžio 3 sav. 
VGK pirmininkas 

A. Bušmanas, nariai 

Teikia ataskaitas raštu 

VGK ir direktoriui 

13. Pagalbos specialistų veiklos ataskaitų rengimas. Birželio, gruodžio mėn. 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė 

 G. Čepaitytė 

Teikia ataskaitas VGK 

pirmininkui, direktoriui 

14. Gabių vaikų identifikacijos įvertinimas. Kovo mėn. 
Psichologė 

G. Zaukevičiūtė 

Teikia ataskaitą raštu 

VGK ir direktoriui 

15. Mokymosi stiliaus nustatymas. Gegužės mėn. 
Psichologė 

G. Zaukevičiūtė 

Teikia ataskaitą raštu 

VGK ir direktoriui 

16. 
Pagalba pirmų, penktų ir šeštų klasių mokiniams adaptuojantis naujoje 

mokymosi aplinkoje. 
Rugsėjo mėn. 

Socialinė pedagogė 

J. Leščiuvienė, 

 psichologė  

G. Zaukevičiūtė 

 

17. 

VGK narių ir sekretorės atsiskaitymas už nuveiktus darbus pagal 

specialistų numatytus veiklos planus ir narių bei sekretorės planuotas 

veiklas. 

Birželio, gruodžio mėn. 

 3 sav. 

VGK nariai, sekretorė 

A. Lapinskaitė 

Atsiskaito VKG 

posėdyje 

PREVENCINĖ VEIKLA (mokinių saugumo užtikrinimo priemonės, socialinis pedagogas, psichologas) 

1. Mokinių elgesio pamokose ir pertraukų metu stebėjimas. Pagal poreikį Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 
 



2. Dalyvavimas klasės valandėlėse. Pagal poreikį 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė 

 

3. 

Bendradarbiavimas su BPVS specialistais ir dalyvavimas Centro 

policijos komisariato ir kitų socialinių partnerių  vykdomose veiklose, 

skirtoms ugdymo įstaigoms. 

Išsamiau mėnesių veiklos 

planuose 
Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 
 

4. Akcija ,,DAROM 2020“. Balandžio mėn. Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 
 

5. ,,Tarptautinė tolerancijos diena‘. Lapkričio – sausio mėn. 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė 

 

6. ,,Kalėdinis stebuklas‘. Gruodžio mėn. 1 -3 sav. 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė 

 

7. Mokyklos socialinio paso sudarymas. Lapkričio mėn. Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 
 

8. 
,,Paauglystės kryžkelės‘‘ prevencinės programos vykdymas (pagal 

atskirą planą). 
Sausio – gruodžio mėn. Psichologė  

G. Zaukevičiūtė 
 

9. Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Spalio mėn. 2 sav. 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

 

10. 
Intervencinės veiklos remiantis NMPP, adaptacijos ir patyčių tyrimų 

rezultatais. 
Pagal poreikį 

VGK nariai, 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė 

 



11. Patyčių masto mokykloje nustatymo tyrimas. Kovo  mėn.  Teikia ataskaitą VGK 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 

(socialinis pedagogas, psichologas) 

1. 
Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas. 
Sausio – gruodžio mėn. 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

 

2. Pasaulinė nerūkymo diena. Gegužės mėn. 

Socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė  

V. Čekanauskienė. 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA, INTERVENCIJA (socialinis pedagogas, psichologas) 

1. ,,Savaitė be patyčių‘‘ (pagal atskirą planą). Kovo mėn. 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė. 

 

2. Patyčių prevencija. Nuolat 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

 

3. Akcija „Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus“. Gegužės mėn. 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

logopedė, specialioji 

pedagogė 

 G. Čepaitytė 

 



SPECIALUSIS UGDYMAS 

1. 
Informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius 

rinkimas ir kaupimas. 
Nuolat 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė 

 

2. 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su Kauno PPT. 
Rugsėjo mėn. 1-2 sav. 

Specialioji pedagogė 

 G. Čepaitytė  

3. 

Atlikti pirminį ir pakartotinį mokinių pedagoginį – psichologinį 

vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų 

atitikimą bendrosioms ugdymo programoms. 

Pagal poreikį 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė  

J. Leščiuvienė 

 

4. 
Su tėvais ir mokytojais aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimus bei nesėkmes. 
Konsultacijų metu 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė 

 

5. 
Rengti ir teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams specialiojo 

ugdymo klausimais. 
Pagal poreikį 

Specialioji pedagogė  

 G. Čepaitytė 
 

6. 
Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ugdymo programas SUP 

mokiniams. 

Rugsėjo, sausio mėn., 

pagal poreikį 

Specialioji pedagogė 

 G. Čepaitytė 
 

7. 
Mokiniams pritaikytų (pritaikant bendrąsias) ugdymo programų 

suderinimas. 
Rugsėjo 2 – 3 sav. 

VGK pirmininkas A. 

Bušmanas 
 

8. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimas 

ir aptarimas, tolimesnių švietimo pagalbos priemonių numatymas. 

Spalio 2 sav. 

Vasario, 1 sav. 

VGK pirmininkas A. 

Bušmanas 
 

KRIZIŲ VALDYMAS (psichologas) 

1. Bendradarbiavimas su PPT ir kitomis institucijomis. Pagal poreikį 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė, 

VKG nariai 

 

2. 

Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas progimnazijos 

bendruomenei/žiniasklaidai, Švietimo skyriui, teritorinei policijos 

įstaigai, vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

Esant krizinei situacijai Pagal atskirą įsakymą  



3. Veiksmų seka pagal krizių valdymo tvarkos aprašą. Pagal poreikį 
Krizių valdymo 

grupės nariai 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM UGDYMOSI SUNKUMŲ TEIKIMAS 

1. 
Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su  Kauno PPT. 
Rugsėjo mėn. 1-2 sav. 

Logopedė 

 G. Čepaitytė 
 

2. 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su Kauno PPT. 
Rugsėjo mėn. 1 – 2 sav. 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

G. Čepaitytė 

 

3. 
Sudaryti individualias, grupines kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo 

programas. 
Rugsėjo mėn. 1-2 sav. 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

  G. Čepaitytė 

 

4. Mokinių kalbinių gebėjimų vertinimas. 
Rugsėjo mėn., pagal 

poreikį 

Logopedė 

 G. Čepaitytė 
 

5. Švietimo pagalbos priemonių veiksmingumo įvertinimas. 
1 k. per 3 mėn. ir pagal 

poreikį 

VGK pirmininkas  

A. Bušmanas, nariai 
 

6. 
Konsultuoti mokytojus, tėvus apie korekcinį darbą šalinant kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus. 
Konsultacijų metu 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

G. Čepaitytė 

 

7. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems sulėtėjusią raidą. 

Pagal poreikį, sudaromas 

švietimo pagalbos 

planas, konsultacijos 

Specialioji pedagogė, 

logopedė 

 G. Čepaitytė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė. 

 

8. 
Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems sveikatos 

problemų. 

Pagal poreikį, sudaromas 

švietimo pagalbos 

planas, konsultacijos 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistės  

V. Kiznienė, 

V Čekanauskienė 

 

9. 
Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems nepalankių 

aplinkos veiksnių. 

Pagal poreikį, sudaromas 

švietimo pagalbos 

planas, konsultacijos 

Socialinė 

pedagogė  

J. Leščiuvienė, 

psichologė  

G. Zaukevičiūtė. 

 



10. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems emocinių krizių. 

Pagal poreikį, sudaromas 

švietimo pagalbos 

planas, konsultacijos 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė 

 

 

 

11. 
Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems nerealizuotų 

ypatingų gabumų. 

Pagal poreikį, sudaromas 

švietimo pagalbos 

planas, konsultacijos 

Psichologė  

G. Zaukevičiūtė 
 

 

Psichologė, laikinai pavaduojanti  VGK pirmininką                                                                                                                                                   Greta Zaukevičiūtė 

 


