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VISAGINO „ATGIMIMO” GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Įgyvendinimo etapai, 

terminai 

I. Organizacinė veikla 

1.1. 2017-2018 m. m. Vaiko  gerovės 

komisijos(toliau-VGK) planavimas, 

prioritetų numatymas, veiklos plano 

parengimas, aptarimas 

Supažindinimas su atnaujintu 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu 

VGK, socialinės, korupcijos, krizių 

valdymo, specialiosios pedagogikos 

darbo grupių susitikimai, veiklų 

aptarimai, susirinkimų 

organizavimas ir dalyvavimas juose 

Direktorės 

pavaduotoja  

J. Deksnienė, VGK 

darbo grupė, 

pagalbos 

specialistai, VGK 

grupės nariai 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

1.2. Dalyvavimas miesto socialinių, 

psichologų, specialiųjų pedagogų 

(darbuotojų) metodinėje veikloje, 

VGK susirinkimuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

J.Deksnienė, 

mokinio pagalbos 

specialistai 

 

1.3. Lankymasis informaciniuose 

seminaruose, susirinkimuose 

 Pagalbos 

specialistai 

Per mokslo metus 

 

1.4 Rizikos grupės mokinių ,pagalbos 

gavėjų dokumentacijos tvarkymas 

Pagalbos specialistai Per mokslo metus 

 

1.5 Lankymasis klasių tėvų 

susirinkimuose (pagal poreikį). 

Klasių auklėtojai, 

socialinė pedagogė 

psichologė, 

administracija 

Per mokslo metus 

1.6. Vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas 

Direktorės 

pavaduotoja  

J. Deksnienė, VGK 

sekretorė 

Per mokslo metus pagal 

komisijos darbo aprašą 

1.7. Smurto ir patyčių bei 

priklausomybių prevencijos 

programos parengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

programos darbo 

grupė 

Per mokslo metus 

1.8. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos 

parengimas ir įgyvendinimas. 

Jolanta Deksnienė, 

programos darbo 

grupė 

 

 

Per mokslo metus 
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II. Duomenų banko kaupimas 

2.1. Prevencinės literatūros, krizių 

valdymo bei specialiojo ugdymo 

literatūros kaupimas. 

Mokinio pagalbos 

specialistai,  

biologijos, etikos 

mokytojai, biblioteka 

Per mokslo metus 

2.2. Prevencinės vaizdo medžiagos 

įsigijimas. Medžiagos iš youtube 

kaupimas 

Mokinio pagalbos 

specialistai ,biologijos, 

etikos mokytojai, 

biblioteka 

Per mokslo metus 

2.3. Tyrimų, apklausų ,profesinio 

konsultavimo rezultatų sisteminimas 

Mokinio pagalbos 

specialistai, klasių 

auklėtojai 

Per mokslo metus 

2.4. Rizikos bei specialiojo ugdymo 

grupės mokinių sąrašų ir bylų 

tvarkymas 

Mokinio pagalbos 

specialistai, 

klasių auklėtojai, 

 

Per mokslo metus 

III. Darbas su mokiniais 

3.1. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tyrimas. 

Išsiaiškinti mokinių ugdymo ir 

ugdymosi nesėkmių priežastis, esant 

reikalui pritaikyti/individualizuoti 

programas arba siųsti mokinius į 

VŠPT specialistų konsultacijoms. 

Psichologė ir 

specialioji pedagogė 

Viktorija 

Ščerbakova 

Iki rugsėjo 15 d.ir visus 

mokslo metus 

 

3.2. Suderinti mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

sąrašą su VŠPT specialistais. 

Specialioji 

pedagogė Viktorija 

Ščerbakova 

Iki rugsėjo 05 d. 

3.4. Susitikimų organizavimas su miesto 

policijos nepilnamečių reikalų 

inspektoriais, Raudonojo Kryžiaus 

savanoriais. 

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

klasių auklėtojai 

Per mokslo metus 

3.5. Pasiruošimas pasaulinei “AIDS” 

dienai 

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

etikos mokytoja 

Lapkritis, gruodis 

3.6. Smurto ir patyčių bei 

priklausomybių prevencijos 

programos įgyvendinimas. (pagal 

planą) 

 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

programos darbo 

grupė 

Per mokslo metus 

3.7. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos 

įgyvendinimas. (pagal planą) 

 

Jolanta Deksnienė, 

programos darbo 

grupė 

 

Per mokslo metus 

3.8. Individualių pagalbos mokiniui  

planų sudarymas, koordinavimas ir 

aptarimas 

Jolanta Deksnienė, 

dalyko mokytojai 

Per mokslo metus (po 

pusmečio arba 

dažniau,stebint 

mokinio pažangą  ir 

iškilus būtinybei) 

3.9 Mokinių pavėžėjimo organizavimas Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė 

Per mokslo metus 
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3.10 Mokinių lankomumo apskaitos ir 

nelankymo bei vėlavimo į pamokas 

prevencinės tvarkos vykdymas 

Soc. pedagogė, kl. 

auklėtojai,VGK 

Per mokslo metus 

 

    

IV. Darbas su mokytojais 

4.1. Supažindinti mokytojus su 

atnaujintu Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir darbo 

organizavimo tvarkos aprašu. 

Rekomenduoti pedagogams 

prevencinę medžiagą, specialiojo 

ugdymo, psichologinę literatūrą 

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

psichologė Viktorija 

Ščerbakova, 

biblioteka 

Rugsėjis 

 

 

 

Per mokslo metus 

4.2.  Skatinti dalykų mokytojų 

dalyvavimą prevenciniuose, 

specialiojo ugdymo  seminaruose 

Gimnazijos 

administracija 

Per mokslo metus 

4.3. Pagalba mokytojams sudarant 

pritaikytas ir individualizuotas 

ugdymo programas, jų aptarimas ir 

tvirtinimas 

VGK nariai Per mokslo metus 

4.4. Pedagogų konsultavimas (pagal 

poreikį) 

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

psichologė Viktorija 

Ščerbakova 

Per mokslo metus 

4.5. Pedagogų įtraukimas į gimnazijoje 

vykdomus projektus  

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

projektų 

koordinatoriai 

Rugsėjis- gruodis 

4.6 Smurto ir patyčių bei 

priklausomybių prevencijos ir 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programų 

pristatymas gimnazijos pedagogams. 

Jolanta Deksnienė, 

soc. pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė 

2017 m. rugpjūčio 31d. 

V. Darbas su mokinių tėvais 

5.1. Specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių tėvų konsultavimas. Darbas 

su šeimomis ,įtrauktomis į miesto 

rizikos grupę  

Socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

psichologė Viktorija 

Ščerbakova 

Per mokslo metus 

5.2. Rekomenduoti mokinių tėvams 

prevencinę medžiagą 

Klasių auklėtojai, 

socialinė pedagogė 

Skaistė 

Trukšaninienė, 

psichologė Viktorija 

Ščerbakova, 

biblioteka 

Per mokslo metus 

5.3. Tėvų pažindinimas ir įtraukimas į 

gimnazijoje vykdomą prevencinę 

veiklą, projektus, kitą ugdomąją 

veiklą. 

 

Klasių auklėtojai Per mokslo metus 
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5.4. Organizuoti tėvams prevencinius 

seminarus, paskaitas, konsultacijas 

(pagal poreikį) 

Kl. auklėtojai, soc. 

pedagogė, 

psichologė 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 


