
 

PATVIRTINTA 

Alytaus Panemunės progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-188.1. (1.2.) 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS  

2020–2021 MOKSLO METAMS 

 

Prioritetas - visapusiškos vaiko gerovės siekis. 

Tikslai: 

1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių 

asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių visapusišką saugumą 

mokykloje. 

2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, lankomumo, smurto, patyčių ir žalingų įpročių 

rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvumą, užimtumą ir 

kūrybiškumą. 

3. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, puoselėjant jo 

pasididžiavimo mokykla ir tauta jausmą bei kuriant šiuolaikišką aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. 

pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.  

2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo 

bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir 

laisvėms.  

4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

5.  Gerinti ugdymo kokybę, personalizuojant ugdymo procesą, taikant inovatyvius 

sprendimus. 

6. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

asmenys 

I. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

1. 

 

,,Dėl  Vaiko gerovės komisijos veiklos plano‘‘;  

,,Dėl mokytojų ir pagalbos specialistų programų, planų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams‘‘;  

,,Dėl 2020–2021 m. m. specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių sąrašo tvirtinimo”; 

„Dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniams planų 

suderinimo“; 

,,Dėl medicininių pažymų”; 

,,Dėl mokinių saugumo užtikrinimo ir mokytojų 

budėjimo progimnazijoje epidemijos  metu”; 

2020 m. 

rugsėjo mėn.  

 

 

 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

 

 

 

2. ,,Dėl socialinės paramos teikimo ir pavėžėjimo‘; 

,,Dėl Olweus patyčių prevencijos programos mokinių 

apklausos organizavimo“; ,,Dėl priešmokyklinukų, 

pirmokų ir naujai į mokyklą atvykusių mokinių 

adaptacijos“. 

2020 m.  

lapkričio 

mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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3. ,,Dėl pirmojo pusmečio mokinių mokymosi pasiekimų, 

asmeninės pažangos ir lankomumo rezultatų“;  

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo”; 

,,Dėl pagalbos mokiniams, patiriantiems mokymosi 

sunkumų“; 

,,Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniui 

veiksmingumo‘‘.  

2021 m. 

vasario mėn.  

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

4. ,,Dėl psichologinės pagalbos ir krizinių atvejų“;  

,,Dėl mokykloje vykdomų tyrimų ir apklausų“; ,,Dėl 

mokinių socialinės veiklos“;  

„Dėl ugdymo karjerai veiklų organizavimo“; ,,Dėl 

sveikos gyvensenos ir sveikatos priežiūros prevencijos“. 

2021  m. 

balandžio 

mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

5. ,,Dėl Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos“; ,,Dėl 

antrojo pusmečio ir mokslo metų mokinių mokymosi 

pasiekimų, asmeninės pažangos rezultatų bei socialinės 

veiklos“. 

2021 m.  

birželio mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

6. Išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

II. Tyrimai, duomenų analizė, informacija 

1. Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

vertinimas. 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

ir pagal 

poreikį 

 J. Kazakevičienė, 

 G. Šlenfuktaitė 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių sąrašų 

parengimas, tvirtinimas ir  suderinimas su Alytaus miesto 

pedagogine psichologine tarnyba. 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

 V. Jalinska, 

 J. Kazakevičienė, 

G. Šlenfuktaitė 

3. Priešmokyklinukų, pirmokų, penktokų ir naujai 

atvykusių mokinių  adaptacijos  tyrimas. 

2020 m.  

spalio mėn. 

I. Jauneikienė,  

V. Skestenienė,  

R. Juškevičius, 

A. Syrjotavičienė, 

klasių vadovai 

4. Sociologiniai tyrimai (patyčių, mokinių mokymosi stilių, 

klasių mikroklimato tyrimai ir kt.). 

Per mokslo 

metus 

R. Juškevičius,  

 A. Syrjotavičienė, 

administracija, 

klasių vadovai 

5. Mokinių sveikatos būklės stebėsena. Nuolat  Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė 

6. Mokinių pamokų lankomumo kontrolė.  Nuolat R. Juškevičius, 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

klasių vadovai 

7.  Informacijos prevencijos klausimais sklaida. Nuolat R. Juškevičius,  

A. Syrjotavičienė, 
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administracija, 

klasių vadovai 

8. Olweus  patyčių prevencijos žurnalo pildymas. Pagal poreikį Mokyklos 

bendruomenė 

III. Progimnazijos bendruomenės švietimas ir bendradarbiavimas 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

konsultacijos, organizuojamos mokiniams, jų tėvams ir 

mokytojams. 

Pagal poreikį Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

2. Pagalbos specialistų konsultacijos. 

 

Nuolat R. Juškevičius,  

A. Syrjotavičienė, 

V. Jalinska,  

J. Kazakevičienė,  

G. Šlenfuktaitė 

3. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Pagal poreikį Mokyklos 

bendruomenė 

4. Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) užsiėmimai 

(pagal Olweus patyčių prevencijos programą) 

5 kartus per 

mokslo metus 

MSG vadovai ir 

darbuotojai 

5. Informacijos teikimas apie pastebėtus psichotropinių 

medžiagų vartojimo atvejus mokyklos teritorijoje bei 

įtartinus asmenis, pasirodančius mokykloje. 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenės 

nariai 

6. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto bei patyčių 

atvejus mokyklos teritorijoje. 

Nuolat Budintys 

mokytojai, 

aptarnaujantis 

personalas, klasių 

vadovai 

7. Mokytojų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais, darbo stebėsena. 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

klasių vadovai 

8. Rekomendacijos mokytojams dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymosi negalių ir jų 

įveikimo.  

Nuolat Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

9. Mokytojų konsultavimas specialiojo ugdymo klausimais, 

informavimas apie naujas metodines rekomendacijas.  

Pagal poreikį V. Jalinska 

10. Problemiškų šeimų vaikų lankymas namuose. Pagal poreikį R. Juškevičius, 

klasių vadovai 

11. Dalyvavimas Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijoje ir Alytaus 

miesto socialinio paslaugų centro atvejo vadybos 

posėdžiuose. 

Pagal poreikį   R. Juškevičius 

 

12. Mokyklos bendruomenės informavimas apie elgesį ir 

veiklos priemones, mokykloje įvykus krizei. 

Nuolat Vaiko gerovės 

komisijos ir 

Krizių valdymo 

komandos nariai 
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13. Dalyvavimas sveikatą stiprinančiuose, sveiką gyvenseną 

formuojančiuose projektuose, programose, konkursuose ir 

kt. 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenės 

nariai 

14. Naujų projektų paieška, rengimas, įgyvendinimas. Nuolat Mokyklos 

bendruomenės 

nariai 

IV. Mokinių tėvų švietimas 

1. Pagalbos specialistų konsultacijos. 

 

Nuolat R. Juškevičius,  

V. Jalinska,  

A. Syrjotavičienė, 

J. Kazakevičienė,  

G. Šlenfuktaitė 

2. Klasės tėvų susirinkimai. 2020 m. 

lapkričio 

mėn.,  

2021 m. 

vasario mėn.  

Mokyklos 

administracija, 

klasės vadovai 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  mokinių 

pasiekimų aptarimas. 

 

Pusmečių 

pabaigoje ir 

esant reikalui 

V. Jalinska,  

J. Kazakevičienė,  

G. Šlenfuktaitė 

4. Rekomendacijos tėvams naudotis mokyklos bibliotekoje 

kaupiama informacine medžiaga. 

Nuolat Bibliotekininkės, 

klasių vadovai 

5. Tėvų kvietimas į Vaiko gerovės komisijos posėdžius. Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

6. Mokinių ir jų tėvų informavimas per TAMO dienyną. Pagal poreikį Mokytojai, 

  klasių vadovai 

7. Tėvų mokymai-švietimas aktualiomis temomis. Per mokslo 

metus  

Mokyklos 

administracija, 

partneriai  

V. Mokinių švietimas 

1. Reikalavimai epidemijos metu, Mokinių elgesio 

taisyklių, saugaus eismo taisyklių instruktažai, lūkesčių 

išsakymas ir kt. 

Rugsėjo 1 d. Klasių vadovai 

2. Pagalbos specialistų konsultacijos.  

 

Nuolat  R. Juškevičius, 

V. Jalinska,  

J. Kazakevičienė,  

G. Šlenfuktaitė, 

A. Syrjotavičienė 

3. Klasės valandėlės. Pagal 

tvarkaraštį 

Klasių vadovai 

4. Paskaitos mokiniams prevencinėmis ir kt. temomis. Per mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

partneriai 

5. Susitikimai su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Per mokslo 

metus 

I. Jauneikienė, 

V. Skestenienė 

6. Sociologinių tyrimų rezultatų paskelbimas, Olweus 

patyčių prevencijos projekto mokinių apklausos 

vykdymas ir rezultatų aptarimas. 

Apibendrinus 

apklausos 

duomenis 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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7. Pedagoginės, socialinės,  specialiosios pedagoginės, 

informacinės pagalbos teikimas, nukreipimas psichologo 

konsultacijai. 

Nuolat Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos,  Olweus patyčių prevencijos, 

,,Antras žingsnis‘‘, savižudybių, ŽIV/AIDS, prekybos 

žmonėmis, teisės pažeidimų ir nusikalstamumo, 

antikorupcinio ugdymo, Sveikatos ir lytiškumo bei 

rengimo šeimai bendroji ir kitos programos 

integruojamos į mokomuosius dalykus, klasės vadovų, 

būrelių vadovų organizuojamas veiklas, netradicinio 

ugdymo dienas. 

2020–2021 

m. m. 

I. Jauneikienė, 

V. Skestenienė, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

9. Mokinių supažindinimas su pirotechnikos gaminių 

pirkimo ir naudojimo tvarka, saugaus  elgesio ant 

užšalusių vandens telkinių ir saugaus eismo taisyklėmis. 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai 

10. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas 5- 8  klasių 

mokiniams. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai 

11. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą 

vaikui ir šeimai. 

Per mokslo 

metus 

R. Juškevičius 

12. Dalykų mokytojų konsultacijos mokiniams. Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

VI. Prevenciniai renginiai 

1.  Akcija „Diena be automobilio“. 

 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

  Mokyklos 

bendruomenė 

2.  Saugaus eismo užsiėmimai-mokymai. 2019 m. 

rugsėjo mėn. 

R. Juškevičius, 

socialiniai 

partneriai 

3.  Plaukimo užsiėmimai 2 klasių mokiniams. 2019–2020 

m. m. 

Klasių vadovai 

4.  Pasaulinės širdies dienos minėjimas metodas „Jei norime 

turėti stiprią širdį – pradėkime judėti“. 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė,  

V. Sinkevičienė 

5.  Aktyvus metodas ,,Ar ne per sunki antroko kuprinė?“, 

,,Netaisyklinga laikysena, mankšta suole“. 

2020 m. 

spalio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 
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6.  Pasaulinės maisto dienos minėjimas  2020 m. 

spalio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė, 

A. Šarkelienė 

7.  Renginiai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių:  

1. Renginys-varžytuvės viktorina: „Lietuviškas 

žodis gražus ir skambus“ tarp mūsų mokyklos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir Šaltinių 

progimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių.  

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

dalyvavimas projektinėje-tiriamojoje „STEAM“ 

veikloje: „Mano augintinis“. Organizuoti edukacines 

erdves ir kūrybines dirbtuves, supažindinti mokinius su 

naminiais augintiniais, ugdyti globėjišką, ekologinę 

elgseną, plėtojant vaikų kultūrinę edukaciją ir 

savarankiškos savišvietos įgūdžius. Filmo kūrimas.  

Antras 

pusmetis 

 

 

 

 

 

 

Pirmas 

pusmetis  

V. Jalinska,  

J. Kazakevičienė 

 

 

 

 

 

 

V. Jalinska,  

J. Kazakevičienė 

 

 

 

 

 

8.  Tarptautinė tolerancijos diena. 2020 m. 

lapkričio 

mėn.  

MSG vadovai, 

renginių 

organizatorių 

grupė 

9.  Draugo diena. 2020 m. 

lapkričio  

mėn. 

1-4 klasių vadovai 

10.  Europos sveikos mitybos dieną minint „Maitinkimės 

sveikiau“. 

2020 m. 

lapkričio  

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė 

11.  Aštuntokams „Lytiškumo ugdymas, reprodukcinė 

sveikata".  
2020 m. 

lapkričio  

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė, 

Lekt. L. 

Jonuškienė 

12.   Viktorina  ,,Antibiotikai, ką aš žinau“. 2020 m. 

lapkričio  

Visuomenės 

sveikatos 
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mėn. specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė, 

V. Sinkevičienė 

13.  Pasaulinė AIDS diena. Konkursas ,,Mes prieš AIDS“ 5-8 

kl. mokiniams. 

2020 

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai, 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

14.  Aktyvus užsiėmimas „Higiena – mūsų sąjungininkė 

kovoje prieš gripą“. 

2020 

gruodžio 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė 

15.  Aktyvus užsiėmimas „Išvenkime traumų ir nelaimingų 

atsitikimų žiemą“. 

2020 

gruodžio 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 

16.  Tarptautinės antikorupcijos dienos veiklos. 2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

V. Baziukevičius 

 

17.  „Elektroninės cigaretės ne man“. 2021 m. 

Vasario mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 

18.  Diskusija „Maisto derinimas", „Nutukimas - 21a. 

problema".                                          

2021 m. 

Vasario mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 
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19.  „Mano sveiki dantukai“. 2021 m. 

Vasario mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

20.  „Mėnuo be patyčių“. 2021 m. 

kovo mėn. 

MSG vadovai, 

renginių 

organizatorių 

grupė 

21.  Pasaulinei vandens dienai paminėti „Prisiminėme apie 

vandenį“, Kryžiažodis „Vanduo“.                   

2021 m. 

kovo mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 

22.   „ABC apie TB“ .             2021 m. 

kovo mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė 

23.  Diskusija „Triukšmo įtaka sveikatai, su garsais 

susiduriame kasdien", triukšmo matavimas.  

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė 

24.  Kamuolio diena. 2021 m. 

gegužės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

R. Radzevičienė, 

D. Narkunienė 

25.  Pasaulinė diena be tabako. 2021 m. 

gegužės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 
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mokykloje  

R. Radzevičienė, 

klasių vadovai 

26.  Konkursas „Ketvirtokų sveikatos žinių patikrinimas“. 2021 m. 

gegužės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje  

R. Radzevičienė, 

klasių vadovai 

27.  „Mes augame ir keičiamės“. 2021 m. 

gegužės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

28.   Pirmos pagalbos ABC.  2021 m. 

gegužės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

29.  Diskusija apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens.  2021 m. 

birželio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

30.  Erkių pavojai ir platinamos ligos. 2021 m. 

birželio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 

Radzevičienė 

31.  Šiaurietiško ėjimo pradžiamokslis. 2021 m. 

birželio mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

vykdanti 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje R. 
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Radzevičienė 

32.  Olweus  patyčių prevencijos programos klasių 

valandėlės. 

2020–2021 

mokslo metai 

Klasių vadovai 

33.  Mokinių išvykų organizavimas į Saugaus eismo klasę. Pagal poreikį Klasių vadovai 

34.  Judriųjų pertraukų organizavimas. Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba 

35.  Nevyriausybinių organizacijų susitikimai -mokymai 

prevencinėmis temomis. 

Per mokslo 

metus 

Mokyklos 

bendruomenė 

36.  Mokinių užimtumas  atostogų metu. Akcija „Noriu – 

sportuoju“, socialiai remtinų mokinių dieninės vasaros 

stovyklos ir kt. 

Per mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija 

37.  Pašalinių asmenų lankymosi  mokykloje registracija, 

budėjimo organizavimas. 

Visus mokslo 

metus 

Budėtojos, 

mokytojai  

 

 

            Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                  Vilma Skestenienė 

 

 

 

 

 


