
 

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PLANAS 2019 M.  

 

Tikslas - prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 
1. Įgyvendinti projektus, dalyvauti prevencinėje veikloje, didinti mokinių užimtumą, suteikiant 

galimybę dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.  

2.  Kurti palankų emocinį klimatą mokymui(si),skatinant bendradarbiavimą. 

3.  Konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

4. Formuoti neigiamą požiūrį į mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurtą, rūkymą, 

alkoholio ir kvaišalų vartojimą.  

5. Aptarti mokinio individualią pažangą, suteikti laiku pagalbą 

 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingas Laukiami 

rezultatai 

POSĖDŽIAI  

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

pristatymas, švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašų aptarimas, pagalbos 

mokiniui specialistų veiklos planų 

aptarimas, VGK veiklos plano 

aptarimas 

Rugsėjis Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) 

pirmininkas 

Sudaryti pagalbos 

gavėjų ir kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų 

mokinių sąrašai, 

sudarytos ir aptartos  

individualizuotos 

programos 

2. Pagalbos gavėjų sąrašų, kalbėjimo 

ir kalbos sutrikimų turinčių 

mokinių sąrašo sudarymas ir 

aptarimas II pusmečiui 

Sausis VGK pirmininkas, 

logopedas 

Sudarytas pagalbos 

gavėjų, kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimo 

mokinių sąrašas 

3. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių rezultatai I-ąjį 

pusmetį 

Vasaris Pavaduotoja 

ugdymui, 

klasių vadovai 

Metodai ir būdai 

darbui su specialiųjų 

poreikių mokiniais 

4. Mokinių neformaliojo švietimo 

poreikių tenkinimas, NVŠ 

programos 

Balandis VGK pirmininkas Apklausa dėl 

neformaliojo 

švietimo poreikio 

5. Prevencinių programų, integruotų į 

ugdymo procesą, įgyvendinimo 

aptarimas 

Gegužė Dalykų mokytojai Prevencinė veikla 

įtakos mokinių 

gyvenimo būdą 

6. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių pasiekimai II-ąjį 

pusmetį 

Birželis Pavaduotoja  

ugdymui, klasių 

vadovai 

Mokinių mokymosi 

pažangos 

pamatavimas 

7. Išplėstinių, neeilinių posėdžių 

organizavimas (dalyvaujant 

Mokyklos tarybos nariams, 

Policijos komisariato atstovams, 

mokiniams ir jų tėvams) 

Esant poreikiui Vaiko gerovės 

komisija 

 

Išsiaiškinti 

problemas, ieškoti 

sprendimo būdų 



DARBAS SU MOKINIAIS  

1. Bendri mokinių susirinkimai 2 kartus per 

metus 

Socialinė pedagogė, 

mokinių taryba 

Problemų ir jų 

sprendimo būdų 

ieškojimas 

2. Mokinių tarybos veikla Visus metus Socialinė pedagogė Inicijuos renginių 

organizavimą 

3. Individualus darbas su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Esant poreikiui Pagalbos specialistai Pagerės mokymosi 

motyvacija ir elgesys, 

tobulės pagalba 

mokiniui mokantis 

(geriau besimokantis 

padės silpnesniam, 

papildoma mokytojo 

pagalba) 

4. Paskaita ,,Nepilnamečių 

atsakomybė” 

Spalis Socialinė pedagogė Susipažins 

pasirašytinai su 

nepilnamečių 

atsakomybe 

5. Apklausa ,,Patyčių mastas 

mokykloje”. Drausminimo ir 

skatinimo priemonių naudojimas 

mokykloje: būdai, galimybės, 

poreikis, efektyvumas  

Vasaris, 

Birželis 

Socialinė pedagogė Susipažins mokyklos 

bendruomenė ir 

aptars priemones, 

kurios padės 

sustabdyti patyčių 

mastą mokykloje 

DARBAS SU MOKYTOJAIS  

1. Mokytojų tarybos posėdžiai ir 

mokytojų susirinkimai, kuriuose 

aptariami mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

ypatingo dėmesio reikalaujančių, 

ugdymosi rezultatai 

3 kartus per 

metus 

Pavaduotoja, 

socialinė pedagogė 

Pagerės mokinių 

elgesys ir mokymosi 

pažanga 

2. Mokytojų konsultavimas dėl 

individualizuotų programų rengimo 

ir parengtų programų aptarimas ir 

įgyvendinimo analizė 

Rugsėjis, 

vasaris, birželis  

VGK pirmininkė,  

dalykų mokytojai 

Programos taps 

išsamesnės, aiškesnės 

3. Prevencinių programų, integruotų į 

ugdymo procesą, įgyvendinimo 

koordinavimas 

Visus metus Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Pamokų metu 

vykdoma prevencinės 

programos integracija 

padės mokiniams 

suprasti žalingų 

įpročių neigiamą 

poveikį, elgesio 

valdymą 

4. Metodinės pagalbos teikimas 

mokytojams prevenciniais, 

socialiniais, darbo su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių, klausimais 

Esant poreikiui VGK Pagalba padės spręsti  

mokinių santykius 

tarpusavyje 

DARBAS SU TĖVAIS  



1. Tėvų susirinkime: mokinių 

apklausos “Patyčių mastas 

mokykloje”  rezultatų pristatymas  

Vasaris Socialinė pedagogė Sumažinti patyčių 

mąstą mokykloje 

2. Tėvų pedagoginis švietimas klasės 

tėvų susirinkimuose (pagal klasių 

vadovų pateiktą planą) 

2 kartus per 

metus 

Pavaduotoja, 

Klasių vadovai 

Pagerės tėvų 

švietimas 

3. Individualus darbas su tėvais dėl 

programų aptarimo ir 

įgyvendinimo, dėl ugdymo ir 

ugdymosi sunkumų, dėl smurto ir 

patyčių 

Esant poreikiui VGK Susipažins su 

mokinių ugdymosi 

sėkmėmis ir 

nesėkmėmis 

4. Lankstinukas ,,Žalingiems 

įpročiams sakau ,,NE” 

Gegužė Socialinė pedagogė Prevencinis 

lankstinukas 

mokyklos 

bendruomenei 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

1. Projekto rengimas vasaros vaikų 

poilsio stovyklai 

Gegužė Socialinė pedagogė Pagerės mokinių 

užimtumas 

2. Projektų rengimas prevencine, 

socialine tematika ir jų 

įgyvendinimas 

Balandis Socialinė pedagogė Išmoks turiningai 

praleisti laisvalaikį 

3. Projektas  „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ . 

Visi metai Socialinė pedagogė Savižudybių 

prevencija 

RENGINIAI  

1. Išvyka į Lazdijų PK Spalis Socialinė pedagogė Susipažins su PK 

darbu 

2. Konkursas ,,Ugniagesio profesija – 

tai pašaukimas” 

Lapkritis Lazdijų PGT Susipažins su 

ugniagesio profesija 

3. Sveikatingumo mėnesio renginiai Vasaris Sveikatos priežiūros 

specialistė, klasių 

vadovai, kūno 

kultūros ir biologijos 

mokytojai 

Skatins gyventi 

sveikai 

4. Akcija ,,Darom” Balandis Klasių vadovai Puoselės mokyklos ir 

savo krašto aplinką 

5. Prevencinė diena ( “Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinės 

programos” įgyvendinimas ) 

  

Gegužė, 

birželis 

Biologijos mokytoja, 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Susipažins su 

žalingais sveikatai 

veiksniais 

6. Susitikimai ir pokalbiai su 

psichologe, teisėsaugos atstovais 

Visus metus VGK Susipažins, 

analizuos, vertins 

save ir kitus 

7. Sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas ir sveikatos stiprinimo 

skatinimas 

Visus metus Sveikatos priežiūros 

specialistė 

Skatins 

sveikatingumo 

ugdymą 

8. Dalyvavimas bendroje veikloje su  

vietos bendruomene, Lazdijų r. 

Šventežerio mokykla, Žuvinto ir 

Visus metus VGK Turiningas ir be 

žalingų įpročių 



Metelių regioniniais parkais, 

Lazdijų PK, Lazdijų VšĮ ,,Lazdijų 

švietimo centras’’ 

laisvalaikio 

praleidimas 

  

 

  Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                              Rasa Juškauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGK  KOMISIJOS SUDĖTIS 

Rasa Juškauskienė  - VGK pirmininkė el .paštas rasa.juskausk.8@gmail.com, tel 861604693 

Edita Kisielienė - sekretorė 

Marijona Križinauskienė - logopedė 

Edita Juodzevičienė - specialioji pedagogė 

Snieguolė Mažeikienė - pradinių klasių mokytoja 

Alvyra Garbenčienė - chemijos mokytoja 

Eglė Dainauskaitė - mokytojo padėjėja 

Asta Dainauskienė - mokytojo padėjėja 
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