
   

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M. 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas. Rūpintis mokyklos saugia, palankia ugdymuisi ir darbui aplinka, teikti savalaikę švietimo pagalbą, šalinti priežastis, trukdančias mokiniams 

siekti geresnių ugdymo (si) rezultatų, atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, gerą savijautą, emocinį saugumą. 

 

Uždaviniai 

1. Teikti švietimo pagalbą mokyklos bendruomenės nariams ugdymo organizavimo, programų pritaikymo ir individualizavimo, individualių 

planų sudarymo,  mokymosi sunkumų šalinimo, netinkamo elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

2. Sistemingai analizuoti švietimo pagalbos veiksmingumą ir pagal turimas mokyklos galimybes koreguoti pagalbos teikimo metodus,  

intensyvumą, grafikus. 

3. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus (smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, kitus  teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus ) ir ieškoti šių problemų sprendimo būdų. 

4. Vykdyti prevencinių programų stebėseną (,,Zipio draugai”, ,,Antras žingsnis”, Lions Quest ,,Paauglystės kryžkelėje”). 

5. Organizuoti  prevencinius renginius, diskusijas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

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

7. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

 

 

 

 

 



VEIKLOS PLANAS 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2022-2023 m. m. 

Iki 2022-09-31 VGK pirmininkė V.Žėkaitė  

2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

Kartą per mėnesį 

(kiekvieno mėnesio pirmą  

ketvirtadienį, 14.35 val.) 

VGK pirmininkė  V.Žėkaitė  

3. Organizuoti prevencinės grupės posėdžius 

sprendžiant mokinių gerovės užtikrinimo 

klausimus. 

Kartą per savaitę 

( kiekvieną antradienį 

13.00 va.) 

VGK pirmininkė  V.Žėkaitė Prevencinė grupė -  

administracijos ir 

šveitimo pagalbos 

specialistų 

komanda. 

4. Socialiai remtinų mokinių nemokamo 

maitinimo koordinavimas ir apskaita. 

Nuolat Socialiniai pedagogai 

A.Zdančius, A.Gaidamavičienė 

 

5 Krizinės situacijos valdymas. Esant krizei Direktorė A.Keturkienė  

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. 5-ų klasių adaptacijos stebėsena ir aptarimas. 3 mėn.( rugsėjis, spalis, 

lapkritis) 

L.Šilanskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 5-ų 

klasių auklėtojai, 

K.Šlapikė, psichologė 

 

2. Mokinių pamokų lankomumo kontrolė ir 

apskaita, poveikio priemonių taikymas. 

Visus metus Klasių vadovai, 

socialiniai pedagogai 

A.Gaidamavičienė, 

A.Zdančius 

 

3. Prevencinių programų ,, Zipio draugai“, 

,,Antras žingsnis“, ,,Lions Quest Paauglystės 

kryžkelės“ vykdymas. 

Visus metus klasių 

valandėlių ir integruotų 

pamokų, kitų  veiklų metu 

Klasių vadovai, socoialinė 

pedagogė A.Gaidamavičienė 

 

4. Mokyklos vidaus tvarkos, mokinių elgesio 

taisyklių aptarimas.  

2022 m. rugsėjis Klasių vadovai, 

socialiniai pedagogai  

 



A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

5. Naujų mokinių adaptacijos priežiūra. Pagal poreikį Socialiniai pedagogai  

A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

 

6. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programos vykdymas.  

Visus metus Sveikatos ugdymo mokytojai 

E.Čepulienė 

Visuomenės sveikatos biuro 

specialistė I.Tamulevičienė 

Socialiniai pedagogai  

A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

 

7. Pyragų diena. Lapkričio mėn. Klasių vadovai  

8. Akcija Tolerancijos dienai. Lapkričio mėn. Tolerancijos centras, klasių 

vadovai 

 

9. Akcija „Atvirutė vienišam žmogui“.  Gruodžio mėn. Socialiniai pedagogai A. 

Gaidamavičienė, A.Zdančius 

 

10. Akcija „Savaitė be patyčių“.  Kovo – balandžio mėn. VGK, klasių vadovai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

psichologės  

K.Šlapikė, socialiniai 

pedagogai A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė  

 

11. Sveikatos  ugdymo sveikos gyvensenos 

renginiai : sveikatos sauga ir stiprinimas, 

traumatizmo profilaktika, ydingos laikysenos 

profilaktika, saugi aplinka, lytinis ugdymas, 

psichinė sveikata, užkrečiamų ligų prevencija 

ir kt. 

Visus metus pagal 

mėnesio planą 

Direktoriaus pavaduotojos 

L.Šilanskienė, V.Žėkaitė, 

J.Jonušauskaitė,Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė I.Tamulevičienė, 

sveikatos ugdymo mokytoja 

E.Čepulienė, pradinių klasių 

mokytojai 

 

12. Mokinių stebėsena siekiant ugdyti atsparumą 

žalingų įpročių naudojimui.  

Visus metus Socialiniai pedagogai  

A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

 



13. Sveikatinimo projektų rengimo mokykloje 

inicijavimas ir dalyvavimas juos 

įgyvendinant (pieno, vaisių, daržovių 

vartojimo skatinimas; higienos įgūdžių 

ugdymas).  

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

I.Tamulevičienė, 

socialiniai pedagogai  

A.Zdančius,  

A.Gaidamavičienė 

 

14. Europos judumo savaitė Rugsėjis Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  

I.Tamulevičienė, 

Socialinė pedagogė 

A.Gaidamavičienė, fizinio 

ugdymo metodinė grupė  

 

15. Akcija „Solidarumo bėgimas“. 

 

Spalis Fizinio ugdymo metodinės 

grupės,  pradinių klasių 

mokytojos 

 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir švietimo pagalbos gavėjų, sąrašų 

sudarymas, derinimas ir tvirtinimas  

Druskininkų savivaldybės Švietimo centro 

Pedagogine psichologine tarnyboje.  

2022 m. rugsėjis VGK, specialioji pedagogė 

G.Kulbokienė, specialioji 

pedagogė-logopedė 

R.Vitkauskienė 

 

2. Individualios konsultacijas, rekomendacijos 

mokytojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl ugdymo metodų parinkimo 

ir taikymo SUP mokiniams, pagalba 

sprendžiant iškilusias situacines problemas. 

Pagal poreikį visus metus VGK pirmininkas, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

3. Konsultacijos mokytojams ruošiant 

pritaikytas ir individualizuotas programas 

SUP mokiniams. 

Rugsėjo mėn.,  

I pusmečio pabaigoje 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

 

4. Individualių planų SUP mokiniams 

sudarymas. 
Rugsėjo- spalio mėn. 

Švietimo pagalbos 

specialistai. 

 

5. Specialiųjų ugdymosi  poreikių mokinių Sausio, birželio mėn. Administracija, specialiosios  



pirmojo ir antrojo pusmečių  pasiekimų 

analizė ir aptarimas. 

pedagogės 

6. Penktokų adaptacijos stebėjmas. Rugsėjo, spalio, lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotojai 

L.Šilanskienė, V.Žėkaitė, 

socialinis pedagogas 

A.Zdančius, klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

6. Penktokų adaptacijos tyrimas. Lapkričio mėn. Psichologė K.Šlapikė  

7. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių ir švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 
tikslinimas. 

Nuolat 

  

VGK  

8. Pamokų stebėjimas siekiant nustatyti 
problemines sritis, mokinių netinkamo 
elgesio priežastis. 

Gruodžio, sausio mėn. Administracija  

9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminis ir pakartotinis pasiekimų 

vertinimas. 

Visus mokslo metus pagal 

poreikį 

VGK, dėstantys mokytojai, 

klasių vadovai  

 

10. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ir jų tėvų konsultavimas ugdymo 

turinio planavimo ir specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. 

 1-2 kartus per metus, 

didelių ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių tėvams 

kas 3 mėn.) 

Švietimo pagalbos 

specialistai, klasių vadovai  

 

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. 

 

Mokytojų konsultavimas rengiant 

pritaikytas/individualizuotas ugdymo 

programas, individualius ugdymo(si) planus 

 

Iki spalio 10 d. 

pagrindinis srautas ( 

visus metus pagal 

poreikį) 

Specialiosios pegdagogės 

G.Kulbokienė, 

R.Vitkauskienė 

 

2. Penktokų adaptacijos tyrimo rezultatų 

pristatymas mokyklos bendruomenei. 

Gruodis Psichologė K.Šlapikė  

3. Mokytojų konsultavimas. 

Pagalba sprendžiant specialiojo ugdymo 

problemas.  

Visus metus Švietmo pagalbos 

specialistai,  

Visuomenės sveikatos 

 



priežiūros specialistė  

4. Pokalbiai, konsultavimas, susitikimai, su klasės 

vadovais ir tėvais. 

  

Visus  metus Socialiniai pedagogai 

A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

 

5. Trišaliai susitikimai: mokinys, tėvai, klasės 

vadovas; tėvai, klasės vadovas, mokytojo 

padėjėjas; mokinys, tėvai, socialinis pedagogas; 

mokinys tėvai, dalyko mokytojas 

Pagal poreikį, bet ne 

rečiau kaip kartą per  6 

mėn. 

Kuruojantys administracijos 

atstovai, klasių vadovai 

 

6. Teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

pažangumo, žalingų įpročių, smurto, 

prevencijos klausimų sprendimas. 

Visus metus Socialiniai pedagogai 

A.Zdančius, 

A.Gaidamavičienė 

 

7. Individualūs pokalbiai su moksleiviais, 

ugdymo(si) pagalbos ir elgesio korekcijos  

sutarčių sudarymas. 

  

Pagal poreikį visus 

metus 

Prevencinės grupės nariai, 

socialiniai pedagogai 

A.Zdančius, A. 

Gaidamavičienė 

 

8. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir valstybinėmis įstaigomis:  

Druskininkų savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriumi, Druskininkų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, Druskininkų 

policijos komisariatu,  Alytaus apskrities vaiko 

teisių apsaugos skyriaus Druskininkų 

savivaldybės padaliniu, Druskininkų 

savivaldybės Švietimo centro Pedagogine 

psichologine tarnyba, Socialinių paslaugų 

centru, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

specialiste,  Jaunimo užimtumo centru, vaikų 

dienos centrais ,,Po vienu stogu“, 

,,Džiugučiai“, ,,Gelbėkit vaikus“, 

M.K.Čiurlionio meno mokykla, Sporto centru.  

Visus metus Direktoriaus pavaduotojai 

J.Jonušauskaitė, 

L.Šilanskeinė, V.Žėkaitė, 

kalsių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai, seminarai 

įtraukiojo ugdymo, SUP mokinių ugdymo, 

emocinio raštingumo temomis.  

Mokslo metų eigoje 

Direktorė A.Keturkienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

V.Žėkaitė 

 

10. Dalyvavimas projektuose ir renginiuose 

atsižvelgiant į mokyklos poreikius ir 
Per mokslo metus 

Socialiniai pedagogai 

A.Gaidamavičienė, 

 



galimybes.  A.Zdančius 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Krizės valdymo priemonių planą. Esant krizei Direktorė A.Keturkienė, 

krizės valdymo komanda 

 

2. Informacija apie krizę ir valdymo priemones 

pateikimas mokyklos bendruomenei,  

policijos komisariatui, vaiko apsaugos teisių  

tarnybai, kitoms institucijoms. 

Esant krizei Direktoriaus paskirti 

asmenys 

 

 

 


