
 

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos 

p l a n a s   2020/201 m.m. 

Tikslas: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, 

krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą. 

2. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

3. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus gimnazijos bendruomenei aktualiomis 

temomis. 

4. Analizuoti mokinių netinkamo elgesio, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus. 

5. Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.  

6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

7. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą 

renkantis profesiją, atitinkančią norus ir galimybes.  

8.  Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais. 

9. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIL. 

NR. 

 

VEIKLA 

 

LAIKOTARPIS 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

 

PASTABOS 

    ORGANIZACINĖ VEIKLA    

1.  2020–2021 m. m. gimnazijos VGK veiklos plano 

derinimas ir tvirtinimas. Planuojamos veiklos 

aptarimas 

Rugsėjis VGK nariai  

2.  VGK grupės pasitarimų ir posėdžių organizavimas  Kartą per mėnesį L. Mateikaitė  

3.  VGK veiklos ataskaitos rengimas 2020 m. birželis L. Mateikaitė  

4.  Penktokų adaptacija: 

-tyrimai; 

- stebėjimas; 

- dalyvavimas klasės valandėlėse; 

- adaptacijos aptarimas: mokymosi sunkumai, problemos, 

psichologinis klimatas 

Lapkritis - gruodis J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

5.  Pagalbos organizavimas mokiniams turintiems emocijų ir 

elgesio sutrikimų 

Gruodis, kovas, birželis  J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

6.  Pamokų lankomumo situacijos analizė, lankomumo 

suvestinių ataskaitų ruošimas 

Kas mėnesį I. Šareikaitė 
 

7.  Bendradarbiavimas su: 

-Vilniaus m.vyriausiuju policijos komisariatu; 

-Vilniaus m.penktuoju policijos komisariatu; 

-Pedagogine – psichologine tarnyba; 

-Vilniaus m. Socialinės paramos centru; 

-Vaiko teisių apsaugos tarnyba; 

- Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru; 

- Vaiko raidos centru; 

- Karoliniškių seniūnija; 

-Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros biuru 

Pagal poreikį VGK nariai  

PREVENCINĖ VEIKLA 

1.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos veiklos vykdymas. Žalingų įpročių ir 

patyčių prevencijos integravimas į gimnazijos ugdymo 

turinį  

Per mokslo metus I. Šareikaitė 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais ir 

mokytojais 

dalykininkais 

2.  Vaikų lankymas namuose Per mokslo metus I. Šareikaitė  Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

3.  „Mokinio mokyklos elgesio taisyklių“ aptarimas, 

priminimas  

Rugsėjis J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

4.  Nemotyvuotų mokinių mokymosi rezultatų ir elgesio 

problemų aptarimas 

Po 1, 2, 3 trimestrų bei 

1 ir 2 pusmečio 

I. Šareikaitė  



5.  5 klasių mokinų adaptacijos tyrimas  Lapkritis - gruodis J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

6.  I gimnazijos klasių mokinių apklausa apie patyčias 

mokykloje 

Kovas J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

7.  Naujai į mokyklą atėjusių mokinių adaptacijos tyrimas Lapkritis - gruodis J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

8.  Akcija ,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo” Vasaris T. Polovinkina 

J. Vaišnoraitė 

Bendradarbiaujant su 

mokinių parlamentu 

Pagal atskirą planą 

9.  Sąmoningumo mėnuo ,,Be patyčių” Kovas  J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

mokinių parlamentu 

Pagal atskirą planą 

10.  Kalėdinės gerumo mugės organizavimas Gruodis S. Vaitkevičienė Bendradarbiaujant su 

mokinių parlamentu 

11.  Akcija „Pasaulinė diena be tabako“ Gegužė G. Ščiglo Bendradarbiaujant su 

mokinių parlamentu 

12.  Tolerancijos dienos organizavimas Lapkritis J. Sachanevičius Bendradarbiaujant su 

mokinių parlamentu 

13.  Dalyvavimas  Vilniaus m. ugdymo įstaigų 

organizuojamuose renginiuose 

Per mokslo metus VGK nariai Pagal atskirą planą 

14.  Periodinis, sistemingas mokyklos prevencinio stendo 

atnaujinimas 

Per mokslo metus V. Medaikienė  

15.  Individualių konsultacijų pedagogams, mokiniams, tėvams 

su mokyklos specialistais vykdymas 

Per mokslo metus J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

16.  Dalyvavimas seminaruose Pagal gimnazijos 

galimybę 

VGK nariai  

17.  Dalyvavimas klasės valandėlėse Per mokslo metus J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

18.  Filmų, skirtu prevencinėms temoms peržiūra Pagal specialistų planus J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais 

SPECIALUS UGDYMAS 

1.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašo 

sudarymas ir patvirtinimas 

Rugsėjis J. Šiberina 

L. Mateikaitė 

 

2.  Pritaikytų mokymo programų peržiūra, suderinimas bei 

pedagogų konsultavimas 

Rugsėjis - spalis J. Šiberina 

L. Mateikaitė 

 

3.  Informaciją apie mokinius turinčius mokymosi sunkumus 

rinkimas: 

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, siusti į PPT tarnybą; 

3. Konsultuoti  mokytojus ir tėvus. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

J. Šiberina 

L. Mateikaitė 

I. Šareikaitė 

 



4.  Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, tenkinimo ir 

tęstinumo užtikrinimas: 

1. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir 

nesėkmių su mokytojais ir tėvais aptarimas; 

2. Rekomendacijų mokytojams, tėvams dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo 

teikimas 

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

5.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, darbo 

pamokose stebėjimas 

Per mokslo metus J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

Bendradarbiaujant su 

mokytojo padėjėja 

6.  Individualaus darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais vykdymas 

Per mokslo metus J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

7.  Susitikimas su mokytojais-dalykininkais, problemų 

aptarimas, pasiekimų įvertinimas, patirties darbe su 

specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais pasidalinimas 

Sausis J. Šiberina 

L. Mateikaitė 

 

8.  Medžiagos apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą 

rinkimas ir kaupimas 

Per mokslo metus J. Šiberina 

 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

1.  Krizės aplinkybių įvertinimas Esant krizinei situacijai VGK nariai  

2.  Informacijos rengimas bei  informavimas apie krizę 

mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyrių 

Esant krizinei situacijai L. Mateikaitė 

V. Medaikienė 

 

3.  Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba įvertinimas, pagalbos 

organizavimas ir teikimas 

Esant krizinei situacijai J. Šiberina 

I. Šareikaitė 

 

4.  Kvalifikacijos krizės valdymo klausimais kėlimas Kartą per metus VGK nariai  

 

 

Vaiko gerovės pirmininkė                                                                                                                                                  Lolita Mateikaitė 


