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                                                                                                                                                                                   Kauno Senamiesčio progimnazijos  

                                                                                                                                                                                     direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. 

                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. V - 9 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 

2022 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. Rūpintis pozityvaus progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos 

priemonių įgyvendinimą, teikti siūlymus vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, prevencinių ir kitų programų 

įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų; 

2. Remdamasi progimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlikti progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, 

progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizes; 

3. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, 

prireikus, kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo 

ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarkos; 

4. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkyti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje;  

 



5. organizuoti progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės 

srityse, rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove 

susijusiose srityse progimnazijoje dirbantiems mokytojams; 

6. Analizuoti klasės vadovo priežiūros suvestines, teikti sisteminę pagalbą; 

7. Įgyvendinti ilgalaikes prevencines programas 1-4 ir 5 -8 klasėse, padedant socialiniams partneriams.  

8. Bendradarbiauti su progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos 

struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, 

sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis; 

9. Atlikti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

EIL.NR. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

BENDROS VEIKLOS 

1. VGK posėdžių organizavimas (esant poreikiui nuotoliniu būdu). Kartą per mėnesį 

(esant poreikiui – 

dažniau) 

VGK pirmininkas, 

A. Bušmanas 

 

2. Pagalbos modelio taikymas elgesio ir emocijų sunkumų turintiems 

mokiniams. 

Visus metus, pagal 

poreikį ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai  

3. Informacijos apie VGK veiklą pateikimas progimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

Ne rečiau 1k/3 mėn. VGK sekretorė, 

J. Paunksnienė 

 

4.  Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė - šviečiamoji sklaida Tamo 

elektroniniame dienyne,  

Visus metus, pagal 

poreikį ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai  



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

psichologiniais, specialiojo ugdymo klausimais. 

Visus metus, pagal 

poreikį ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

VGK nariai  

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

A. Bušmanas 

 

7. Mokinių uniformos kontrolė: situacijos analizė, poveikio priemonių 

taikymas. 

Visus mokslo metus Pavaduotojai ugdymui, 

H. Giraitienė, 

A. Bušmanas,           

socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

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

(pagal poreikį) 

VGK pirmininkas, 

A. Bušmanas,     

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

9. Vaikų stebėjimas grupėse bei klasėse. Pagal poreikį Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

10. Darbas su nelankančiais mokiniais Pagal pateiktą 

Progimnazijos 

nelankymo aprašą 

Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

11. Nemokamo maitinimo organizavimas Visus mokslo metus Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

12. Individualus darbas su vaikais: konsultacijos bei vertinimas. Pagal poreikį Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

13. Grupiniai/klasių užsiėmimai. Pagal poreikį Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

14. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, pedagogais, kitais švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais, aptariant mokinio sunkumus. 

Pagal poreikį Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

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

mėnesio veiklos planą. 

Pavaduotojai ugdymui, 

H. Giraitienė, 

A. Bušmanas, 

pagalbos mokiniui 

Pagal klasių grupes 

pavaduotojai ugdymui, 

pagalbos specialistai –  

pagal poreikį 



specialistai 

16. Mokytojų budėjimas pertraukų metu progimnazijoje, valgykloje, 

aukštuose. 

Pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą 

grafiką. 

Pavaduotojai ugdymui, 

H. Giraitienė, 

A. Bušmanas 

 

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

mokymosi aplinkoje. 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė, 

Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

18. Prevencinių programų temų numatymas integruojant į dalykus ir 

klasės vadovų veiklą. 

Rugsėjo 2 sav. Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Teminių planų teikimas 

kuruojančiam vadovui 

iki rugsėjo 15 d. 

19.  4 klasių mokinių emocijų reguliacijos įgūdžių stiprinimo grupė. Vasario – gegužės mėn. Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 

19. 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, 

J. Paunksnienė 

Atsiskaito VKG 

posėdyje 

20. Pagalbos specialistų veiklos ataskaitų rengimas. Birželio, gruodžio mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė, 

psichologė, 

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė, 

G. Snudaitienė 

Teikia ataskaitas VGK 

pirmininkui, direktoriui 

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

A. Bušmanas, nariai 

Teikia ataskaitas raštu 

VGK ir direktoriui 

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. Kauno Senamiesčio progimnazijos Sveikatos stiprinimo programa 

„Sveika mokykla“ 

2022-2026 m. m. Sudaryta darbo grupė  

 Dalyvavimas ES ir valstybės remiamose programose „Pienas 

vaikams“, Vaisių vartojimo skatinimo programa mokyklose. 

Rugsėjo – birželio mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

5. ,,Tarptautinė tolerancijos diena‘, skirta paminėti Tarptautinę 

tolerancijos dieną.  

Sausio - lapkričio mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė, 

psichologė, 

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

6. Socialinė akcija ,,Kalėdinis stebuklas“. Gruodžio mėn. 1 -3 sav. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė, 

psichologė, 

G. Zaukevičiūtė, 

logopedė 

G. Snudaitienė 

 

7. Progimnazijos socialinio paso sudarymas. Lapkričio mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

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

atskirą planą). 

Sausio – gruodžio mėn. VGK nariai  

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

G. Zaukevičiūtė, 

socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

 

10. Intervencinės veiklos remiantis adaptacijos ir patyčių tyrimų 

rezultatais. 

Pagal poreikį VGK nariai, 

Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė, 

Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

 



11. Patyčių masto progimnazijoje nustatymas (klasės tiriamos 

pasirinktinai) 

Lapkričio  mėn. Socialinė pedagogė, 

J. Leščiuvienė 

Teikia ataskaitą VGK 

12. Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos naujoje mokymosi 

aplinkoje vertinimas. 

Lapkričio - gruodžio 

mėn. 

Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

Teikia ataskaitą VGK 

13. Gabių vaikų identifikacijos įvertinimas. Kovo mėn. Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

Teikia ataskaitą VGK 

14. Mokymosi stiliaus nustatymas. Rugsėjo mėn. Psichologė, 

G. Zaukevičiūtė 

Teikia ataskaitą VGK 

15 Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencija. 

Balandžio mėn.             

Rugsėjo mėn.                           

Visuomenės sveikatos 

specialistės, 

G. Domkutė, 

V. Čekanauskienė 

 

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. Socialinė akcija skirta Pasaulinei nerūkymo dienai paminėti. 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. Snudaitienė 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

1. Informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius 

rinkimas ir kaupimas. 

Nuolat Specialioji pedagogė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su Kauno PPT. 

Rugsėjo mėn. 1-2 sav. Specialioji pedagogė, 

G. Snudaitienė  

 

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. Snudaitienė, 

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. Snudaitienė 

 

5. Rengti ir teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams specialiojo 

ugdymo klausimais. 

Pagal poreikį Specialioji pedagogė, 

G. Snudaitienė 

 

6. Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ugdymo programas SUP 

mokiniams. 

Sausio mėn., rugsėjo 

mėn., pagal poreikį 

Specialioji pedagogė, 

G. Snudaitienė 

 



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. 

Vasario 1 sav.             

Spalio 2 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. Specialioji pedagogė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su Kauno PPT. 

Rugsėjo mėn. 1 – 2 sav. Specialioji pedagogė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

3. Sudaryti individualias, grupines kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo 

programas. 

Rugsėjo mėn. 1-2 sav. Specialioji pedagogė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

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

poreikį 

Logopedė, 

G. Snudaitienė 

 

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. Snudaitienė 

 

7. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems sulėtėjusią raidą. Pagal poreikį, 

sudaromas švietimo 

pagalbos planas, 

konsultacijos 

Specialioji pedagogė, 

logopedė, 

G. Snudaitienė, 

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 

 

 

                                                                                  Parengė: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aurimas Bušmanas 

 

 


