
ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M. M. 
 

Tikslas: 

Rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, teikiant švietimo pagalbą, 

šalinant priežastis, kurios trukdo mokiniams ugdytis bei gerinti ugdymo(si) rezultatus, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius, gerą savijautą, užtikrinant 

emociškai saugią, palankią ugdymo(si) ir edukacinę aplinką bei vykdant kitas su vaiko 

gerove susijusias funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 

informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo organizavimo pritaikymo, mokymosi 

sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, geros savijautos, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais.  

2.Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, esant poreikiui 

koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą. 

      3.Analizuoti mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, 

lankomumo problemas, ieškoti galimų problemos sprendimo būdų. 

4.Koordinuoti LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ (I-IV gimnazijos klasėse) ir kitų 

prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijoje. 

5.Stiprinti gimnazijos pozityvų mikroklimatą ir bendruomenės narių psichinę sveikatą  

bei savijautą. 

6.Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: švietimo pagalba gimnazijos bendruomenės nariams, mokinių  

ugdymosi pasiekimų gerinimas, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, geros  

savijautos stiprinimas, socialinis emocinis ugdymas.   

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA VYKDYMO 

LAIKAS 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

1 2 3 4 

 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

1.  Sudaryti gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

(VGK) priemonių planą 2022-2023 m. m. 

Iki spalio 1 d. VGK 

2.  Supažindinti klasių auklėtojus bei kitus 

mokytojus su VGK sudėtimi, funkcijomis 

bei veiklos organizavimu 

Iki spalio 1 d. VGK 

3.  Organizuoti VGK posėdžius Pagal poreikį, bet ne 

rečiau kaip kartą per  

mėnesį 

R. Romanovienė 

4.  Vykdyti smurto ir patyčių prevenciją  Per mokslo metus Gimnazijos 

bendruomenė 

5.  Parengti VGK veiklos ataskaitą Birželio mėn. VGK 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

6.  Mokinių pamokų lankomumo prevencija Nuolatos Gimnazijos vadovai, 

Klasių vadovai, 

VGK 



1 2 3 4 

7.  Mokinių vėlavimo į pamokas prevencija Nuolatos Gimnazijos vadovai, 

VGK, 

Mokytojai 

8.  Dalyvavimas LIONS QUEST „Raktai į 

sėkmę“ užsiėmimuose, renginiuose 

Per mokslo metus VGK 

 

9.   „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ Per mokslo metus Klasių vadovai, 

VGK, 

Kūno kultūros 

mokytojai 

10.  Iniciatyva „Vasaros gėrybių degustacija“ Spalio 27 d. VGK, klasių vadovai, 

 mokytojai 

11.  Žalingų įpročių prevencija Per mokslo metus Socialinė pedagogė, 

L. Marcalienė 

12.  Europos sveikos mitybos diena Lapkričio mėn. VGK, 

Gimnazijos mokinių 

taryba 

13.  Pasaulinė diabeto diena Lapkričio mėn. L. Marcalienė 

 

14.  Pasaulinė Psichikos sveikatos diena Spalio 10 d. L. Marcalienė, 

Psichologė  

A. Stančikaitė 

15.  Pasaulinė sveikinimosi diena Lapkričio mėn. VGK 

 

16.  AIDS prevencija Lapkričio-gruodžio 

mėn. 

Socialinė pedagogė 

L. Marcalienė 

17.  Kalėdinė gerumo akcija Gruodžio mėn. Visa gimnazijos 

bendruomenė 

18.  Patyčių ir smurto prevencija, 

„Mėnuo  BE  PATYČIŲ“ 

Kovo mėn. VGK, 

Gimnazijos mokinių 

taryba, 

Klasių vadovai, 

19.  Pasaulinė diena be tabako Gegužės mėn. L. Marcalienė, 

Socialinė pedagogė, 

Gimnazijos mokinių 

taryba 

20.  Analizuoti mokinių žemų mokymosi 

rezultatų, mokymosi motyvacijos stokos 

priežastis, teikti išvadas bei rekomendacijas 

Per mokslo metus Gimnazijos vadovai, 

Klasių vadovai, 

VGK 

21.  Dalyvauti klasės valandėlėse Per mokslo metus Socialinė pedagogė, 

L.Marcalienė 

22.  Rengti pranešimus mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokytojams 

aktualiomis temomis 

Per mokslo metus Socialinė pedagogė, 

L. Marcalienė 

23.  Organizuoti susitikimus su įvairių sričių 

sveikatos priežiūros specialistais, aptarti 

mokiniams rūpimus klausimus 

Per mokslo metus L. Marcalienė 

 

PAGALBA 

 

24.  Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi, 

savęs pažinimo, bendravimo, adaptacijos 

sunkumų. 

 

Per mokslo metus Gimnazijos vadovai, 

Klasių auklėtojai, 

VGK 



1 2 3 4 

25.  Pagalba mokinio šeimai, sprendžiant 

iškilusias problemas 

Per mokslo metus Gimnazijos vadovai, 

Klasių vadovai, 

VGK 

26.  Pagalba mokytojams, turintiems sunkumų su 

mokinių elgesiu pamokų metu 

 

Per mokslo metus Gimnazijos vadovai, 

VGK 

27. Pagalbos teikimas į gimnaziją naujai 

atvykusiems mokiniams, turintiems 

adaptacijos problemų 

Rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

Gimnazijos vadovai, 

Klasių vadovai, 

VGK 

28. Socialinė parama ir sveikatos priežiūros 

organizavimas gimnazijoje 

 

Per mokslo metus Socialinė pedagogė, 

L. Marcalienė 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

 

29. Sudaryti ir patvirtinti mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą 

Iki rugsėjo 6d. VGK, 

Specialioji pedagogė 

30. Bendradarbiaujant su įvairių sričių 

specialistais, teikti pagalbą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jų 

tėvams (globėjams) bei mokytojams 

Per mokslo metus VGK 

Specialioji pedagogė 

31. Vykdyti mokytojų darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais stebėseną ir 

aptarti rezultatus VGK posėdyje 

Per mokslo metus VGK, 

Specialioji pedagogė 

32. Konsultuoti mokytojus ir tėvus (globėjus, 

rūpintojus) specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų ugdymo klausimais 

Per mokslo metus VGK, 

Specialioji pedagogė 

33. Teikti rekomendacijas mokytojams ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo 

Per mokslo metus VGK, 

Specialioji pedagogė 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

 

34. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

 

 

PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos 2022 m. rugsėjo mėn. 26 d. posėdyje Protokolo Nr. 13   

 

 

 


