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Lygumų pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos 

Priemonių planas 

2021-2022 m. m.  

 

 
      Tikslai ir uždaviniai: 

1. Organizuoti sistemingą prevencinę veiklą bei spręsti mokinių socializacijos 

problemas mokykloje: 

• pamokų lankomumo kontrolė; 

• pagalba, konsultavimas, socialinė pedagoginė, specialioji pagalba iškilus elgesio, 

bendravimo problemoms, esant socializacijos problemoms;  

• patyčių, smurto atvejų ir žalingų įpročių paplitimo ir aktualijų mokykloje analizė, 

prevencija; 

• prevencinis švietimas, sveikos gyvensenos skatinimas ir informacijos sklaida; 

• mokinių teigiamo savęs vertinimo ugdymas, sudarant sąlygas saviraiškai... 

2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokinio pažangos, tobulinant ugdymo(si) procesą. 

• uždavinys: užtikrinti kiekvieno mokinio optimalią ugdymo(si) pažangą. 

• uždavinys: taikyti patirtinį mokymą (si). 

• uždavinys: teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams. 

• uždavinys: atnaujinti bei modernizuoti ugdymo (si) aplinkas. 

3. Tikslas. Ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą, siekiant gerų bendruomenės narių 

santykių. 

• uždavinys: plėtoti lyderystę. 

4. Tikslas. Telkti, palaikančią ir kartu kuriančią mokymąsi, bendruomenę. 

• uždavinys: stiprinti bendruomenės iniciatyvumą, įsitraukimą. 

• uždavinys: kryptingai organizuoti socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. 

 

         Laukiami rezultatai: 

Suteikta socialinė, specialioji pedagoginė pagalba. Mažės negatyvių elgesio veiksmų, didesnis 

sąmoningumas žalingų įpročių vartojimo klausimais. Gilins žinias sveikos gyvensenos temomis. 

Veiklų, bendradarbiavimo metu mokiniai kels savivertę. Mažės patyčių atvejų, gerės abipusė 

mokinių, mokytojų tolerancija. Gerės bendradarbiavimas su mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais 

įtraukiant į bendrą popamokinę veiklą... 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1. Posėdžiai: 

➢ Vaiko gerovės komisijos veiklos 

programos sudarymas; 

➢ probleminio mokinių elgesio 

aptarimai ir svarstymai; 

➢ mokinių individualios mokymosi 

pažangos plano sudarymas; 

visus mokslo 

metus 

Vaiko gerovės 

komisija 

(toliau – VGK) 

Probleminis 

mokinių 

elgesys 

aptariamas ir 

svarstomas 

pagal poreikį 

kiekvieną 



➢ ugdymosi motyvacijos pokyčių 

kiekvienoje klasėje priežasčių aptarimas; 

➢ ataskaitos pateikimas, analizė, 

gairės naujo veiklos plano sudarymui 

mėnesį 

2. Per visus mokslo metus vykdyti 

prevencines programas 

visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

VGK 

 

3. Vykdyti pašalinių asmenų patekimo į 

mokyklą apskaitą ir kontrolę, 

organizuoti mokyklos teritorijos ir 

prieigų stebėjimą 

visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija 

 

4. Informuoti policijos pareigūnus apie 

žinomus ir įtariamus smurto, prievartos, 

narkotikų platinimo, alkoholio 

pardavimų viešosios tvarkos pažeidimo 

atvejus 

visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, VGK 

 

5. Priminti mokyklos bendruomenei teisės 

aktus, reglamentuojančius vaiko teises, 

pareigas ir atsakomybę už teisės 

pažeidimus, mokyklos nelankymą, 

narkotinių medžiagų platinimą, smurtą, 

alkoholio, tabako vartojimą 

visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

VGK 

 

6. Integruoti į mokyklos ugdymo turinį 

mokytojų, socialinio pedagogo, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto, klasės vadovų 

organizuojamą prevencinių programų 

kursą, siekiant ugdyti mokinių gyvenimo 

įgūdžius, atsparumą žalingiems 

įpročiams ir kt. 

visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, klasių 

vadovai, socialinė 

pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

7. Dalyvauti rajono organizuojamuose 

susirinkimuose sprendžiant su mokinių 

gerove susijusius klausimus 

visus mokslo  

metus 

Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovais, 

VGK 

 

8. Konsultacijos klasių vadovams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

prevenciniais klausimais 

visus mokslo  

metus 

VGK  

9. Leidinių publikavimas, stendų leidimas, 

parodos prevencijos, sveikos 

gyvensenos, lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai, smurto prevencijos ir 

intervencijos tematika 

per mokslo 

metus 

Mokyklos 

administracija, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

darbo grupės 

Parodos 

organizuoja-

mos 

pristatant 

projektus, 

esant 

poreikiui ir 

pan. 

10. Projektinė veikla per mokslo 

metus, esant 

poreikiui, 

galimybei 

VGK  

11. Diskotekų ir kitų renginių metu paskirti 

budėti mokytojus, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ar bendruomenės atstovus 

esant 

poreikiui 

Mokyklos 

administracija 

 

12. Organizuoti mokinių anketinę apklausą balandžio Pavaduotoja,   



apie norimų būrelių lankymą  mėn. klasių vadovai 

13. Klasėse organizuoti anonimines 

apklausas apie rūkymą, alkoholio ar 

narkotikų bei psichotropinių medžiagų 

vartojimą, daryti apibendrinimus, 

išvadas. Su rezultatais supažindinti 

mokyklos bendruomenę 

esant 

poreikiui 

Klasių vadovai, 

pavaduotoja, 

VGK 

 

14. Stebėti mokinių pamokų lankomumą, 

analizuoti ir išsiaiškinti pamokų 

praleidinėjimo priežastis, prevencija 

pamokų praleidinėjimui  

kiekvieną 

dieną, 

kiekvieną 

mėnesį 

Klasių vadovai, 

socialinė 

pedagogė, 

pavaduotoja  

 

15. Skelbti gaunamą literatūrą, lankstinukus 

apie žalingus įpročius, narkomanijos 

pavojų, prekybą žmonėmis ir kt. 

nuolat Bibliotekininkė, 

VGK 

 

16. Organizuoti mokinių tėvams 

susirinkimus, kurių metu aptarti tėvams 

rūpimus klausimus 

Visuotiniame 

tėvų 

susirinkime, 

tėvų komiteto 

susirinkimuo

se 

Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai 

 

17. Palaikyti nuolatinį ryšį su rajono 

tarnybomis, atsakingomis už prevencinį 

darbą 

nuolat VGK  

18. Mokytojų budėjimas mokykloje 

pertraukų metu 

kiekvieną 

pertrauką 

Mokyklos 

administracija 

 

19. Paskaitų prevenciniais klausimais 

organizavimas 1-10 klasių mokiniams 

spalio, 

vasario mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Paskaitą 

skaitys PR 

PK 

pareigūnai 

20. Informacinės aplinkos kūrimas, 

pamokos, skirtos paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

gruodžio mėn Mokyklos 

administracija, 

VGK, klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Klasės 

valandėlės, 

temos 

integracija į 

dalyką, 

stendas 

21. Mokykloje paminėti sveikatos dieną balandžio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

VGK, biologijos, 

technologijų 

mokytoja, klasių 

vadovai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Renginio 

forma 

konkretinam

a 

22. Nerūkymo dienos paminėjimas gegužės mėn. Mokyklos 

administracija, 

VGK, klasių 

vadovai, 

biologijos, 

technologijų 

mokytojai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Veiklos 

forma 

konkretinam

a 



23. Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos programos vykdymas 

 

 

visus metus 

 

 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

24. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios programos 

vykdymas 

visus metus Mokyklos 

administracija, 

darbo grupė, 

VGK, klasių 

vadovai, 

mokytojai 

Pagal 

mokytojų, 

klasių 

vadovų, 

darbo grupės 

planus 

25. Lankytis mokinių namuose su socialiniu 

darbuotoju ar kitų specialistu 

esant 

poreikiui 

Klasių vadovai, 

socialinė 

pedagogė 

 

26. Penktos klasės mokinių adaptacijos 

mokykloje gerinimas: tyrimas-anketinė 

apklausa mokinių, tėvų, mokytojų; 

5 klasės vadovo veikla mokinių 

adaptacijai mokykloje gerinti 

I pusmetis Pavaduotoja  

 

 

5 klasės vadovas 

 

27. Specialiojo pedagogo, logopedo veiklos 

plano vykdymas 

visus metus Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Pagal 

patvirtintą 

veiklos planą 

28. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistės veiklos priemonių plano 

vykdymas 

visus metus sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Pagal 

patvirtintą 

veiklos planą 

29. Mokyklinės uniformos dėvėjimo 

taisyklių laikymosi kontrolė 

visus metus VGK nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

 

30. Apibendrinti prevencinį darbą, 

prevencinių programų vykdymo 

rezultatus mokykloje 

birželio mėn. VGK  

     


