
 

 

                                        KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 m. DARBO PLANAS                                                          
      

VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2021 metams. 

 

Tikslas: 

Bendradarbiaujant su bendruomenės nariais, kurti sveiką, saugią ir patrauklią ugdymosi aplinką. 

Uždaviniai: 

                 1.  Įgyvendinti prevencines programas gimnazijoje. 

                 2.  Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti emocinę paramą bei stiprinti psichologinį atsparumą. 

                 3.  Vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ir kitų  teisėtvarkos pažeidimų prevenciją ir intervenciją. 

                 4.  Organizuoti pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, mokytojams, sprendžiant ugdymo proceso diferencijavimo klausimus. 

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

                 6. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 

          

                          

EIL.NR. 

 

VEIKLA 

 

PERIODIŠKUMAS 

 

ATSAKINGI 

 

PASTABOS 

1. Parengti gimnazijos  Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2021 m. 

Iki 2021-01-11 R. Vaičiienė,  

VGK nariai 

 

2. Organizuoti VGK posėdžius 

(mokinių elgesio, bendravimo, mokymosi 

sunkumų, mokyklos nelankymo priežasčių 

aptarimas, pagalbos priemonių sunkumams 

įveikti numatymas): 

1. Dėl 2021 m. VGK plano parengimo. 

2. Dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 

mokinių I pusmečio pasiekimų ir mokinių 

pažangos aptarimo. Ugdymosi sunkumų 

patiriančių mokinių individualios pažangos, 

suteiktos pagalbos efektyvumo  aptarimas. 

3. Dėl numatomų prevencinių renginių aptarimo. 

1 kartą per mėnesį 

 

 

 

 

Sausis 

Vasaris 

 

 

 

 

Kovas 

R. Vaičienė 

VGK nariai 

 



 

4. Dėl taikomų mokinių lankomumo prevencijos 

priemonių aptarimo 

5. Dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 

mokinių II pusmečio pasiekimų ir mokinių 

pažangos aptarimo. Ugdymosi sunkumų 

patiriančių mokinių individualios pažangos, 

suteiktos pagalbos efektyvumo  aptarimas. 

6. Dėl prevencinių renginių aptarimo. 

7. Dėl 1-ų ir 5-ų klasių mokinių adaptacijos 

aptarimo. 

8. Dėl VGK veiklos ataskaitos parengimo. 

Balandis 

 

Birželis 

 

 

 

 

Rugpjūtis 

Lapkritis 

 

Gruodis 

PREVENCINĖ VEIKLA 

3. Atlikti mokinių lankomumo ir pažangumo analizę 

ir pristatyti mokytojų tarybos posėdyje  

Sausis, birželis St. Šakinienė  

4. Paskaitos  „Kaip įveikti egzaminų baimę“ II ir IV 

klasių mokiniams. 

Kovas-balandis Ž. Gedgaudienė  

5. Organizuoti „Mėnesį be patyčių“ (pagal miesto 

renginių planą). 

Kovas Ž. Gedgaudienė, 

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

 

6. Integruotos pamokos su dorinio ugdymo 

mokytojais „Kas vagia mūsų laiką?“ 

Kovas Ž. Gedgaudienė, 

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

 

7. Pamokos skirtos paminėti apsinuodijimų 

prevencijos savaitę 3-4 klasėse 

Kovas S. Lukienė  

8. Organizuoti Sveikatingumo savaitę. Balandis Ž. Gedgaudienė, 

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

S. Lukienė 

 

9. Paskaita „Dantų ir burnos priežiūra. Ėduonies 

profilaktika“  pradinių klasių mokiniams 

Balandis S. Lukienė  

10. Praktinės pamokos ,,Pirmos pagalbos ABC‘‘ 5-6 

klasėse 

Balandis S. Lukienė  

11. Aptarti su I-IV klasių mokiniais gimnazijos 

mokinio elgesio taisyklių laikymąsi, mokymosi 

sutarties sąlygas, pamokų lankomumo tvarkos 

Rugsėjis I-IV klasių vadovai, 

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

 



 

aprašą. 

12. Paskaita „Kokia turi būti mano kuprinė?“ 1 klasių 

mokiniams 

Rugsėjis S. Lukienė  

13. Organizuoti  prevencinę savaitę, skirtą paminėti 

Pasaulinę psichinės sveikatos 

Spalis 

 

Ž. Gedgaudienė  

14. Supažindinti ir aptarti įstatymus apie pirotechnikos 

naudojimą, rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą  ir 

atskaitomybę už šių įstatymų  nesilaikymą. 

Lapkritis G. Burniauskaitė-Vendelienė  

15. Vykdyti „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programą“ (integruota į dalykus ir klasių kultūrinio 

ugdymo programas). 

Pagal atskirą planą Klasių vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

visuomenės sveikatos 

specialistė 

 

16. Supažindinti naujokų mokinių tėvus su  švietimo 

pagalbos galimybėmis gimnazijoje ir mieste. 

Pagal poreikį Ž. Gedgaudienė, 

G.  Burniauskaitė-Vendelienė 

J. Kipurienė 

 

17. Sveikos mitybos skatinimas. Vykdyti nacionalinio 

biudžeto lėšomis finansuojamus projektus „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 1-4 klasių mokiniams. 

Visus mokslo metus G. Burniauskaitė-Vendelienė  

18. Vykdyti socialinio ir emocinio ugdymo programą  

„Antras žingsnis“  1-4 klasėse. 

Visus mokslo metus Pradinių klasių mokytojos  

19. Paskaita „Psichotropinių medžiagų vartojimo žala 

organizmui“ 5-8 klasių mokiniams. 

Gruodis G. Burniauskaitė-Vendelienė  

20. Paskaitos ,,Mergaičių ir berniukų lytinis brendimas 

ir asmens higiena‘‘ 4-6 klasėse. 

Gruodis S. Lukienė  



 

21. Atlikti įvairius tyrimus gimnazijai aktualiais 

klausimais: 

1. „Pirmokų adaptacijos  tyrimas“. 

2. „Penktokų adaptacijos tyrimas “. 

3. „Naujokų mokinių adaptacijos tyrimas“. 

4. „Mokyklos mikroklimato tyrimas“, inicijuotas 

NŠA (5- 12 klasių mokiniai, 1-12 klasių mokinių 

tėvai). 

 

 

Lapkritis 

Lapkritis 

Gruodis 

Sausis 

 

 

 

 

Ž. Gedgaudienė 

 

22. Ruošti stendinę medžiagą bei straipsnius mokyklos 

internetinei svetainei mokiniams bei tėvams. 

Nuolat Ž. Gedgaudienė,  

G. Burniauskaitė-Vendelienė, 

S. Lukienė 

 

23. Bendravimo užsiėmimų organizavimas pradinių 

klasių mokiniams, 5-9 klasių mokiniams, 

sprendžiant bendravimo, elgesio, emocijų 

problemas. 

Esant poreikiui Ž. Gedgaudienė,  

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

 

24. Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis prevencijos 

temomis. 

Nuolat VGK nariai  

25. Pedagoginis, psichologinis tėvų švietimas tėvų 

susirinkimų metu.  

Esant poreikiui Ž. Gedgaudienė,  

G. Burniauskaitė-Vendelienė, 

J. Kipurienė 

 

26. Organizuoti reidus kartu su policijos atstovais dėl 

mokinių rūkymo gimnazijos teritorijoje. 

Esant poreikiui G. Burniauskaitė-Vendelienė  

27. Stebėti mokinius pamokose, siekiant įvertinti 

ugdymo (si) problemas, nustatyti priežastis 

planuojant individualią pedagoginę pagalbą 

mokiniui ir mokytojams. 

Esant poreikiui Ž. Gedgaudienė,  

G. Burniauskaitė-Vendelienė 

 

28. Teikti individualias konsultacijas. Esant poreikiui Ž. Gedgaudienė,  

G. Burniauskaitė-Vendelienė, 

J. Kipurienė 

 

29. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Esant poreikiui VGK nariai  

SPECIALUS UGDYMAS 



 

30. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių sąrašą. 

Rugsėjis R. Vaičienė, J. Kipurienė 

 

 

31. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius 

mokymosi, elgesio ir/ar emocinių  sunkumų. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

J. Kipurienė  

32. Užtikrinti vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimą ir tęstinumą: 

1. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais. 

2.Ypatingą dėmesį skirti  į gimnaziją naujai 

atvykusiems  mokiniams,  besimokantiems pagal 

pritaikytas  programas. 

3.Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo. 

Visus mokslo metus J. Kipurienė  

33. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų poreikių 

mokiniais. 

Visus mokslo metus J. Kipurienė  

34. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimų 

mokantis pagal pritaikytas programas vertinimas 

pagal mokytojų pateiktą medžiagą. 

1/2 kartus per metus  J. Kipurienė  

35. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymą. 

Visus mokslo metus J. Kipurienė  

36. Mokinių, lankančių logopedines pratybas, 

iliustruotų rašinių kalėdinio konkurso 

organizavimas. 

Gruodis J. Kipurienė  

KRIZIŲ VALDYMAS 

37. Krizės valdymo priemonių organizavimas. Esant krizinei situacijai VGK nariai  

 

 

Suderinta VGK posėdyje: 2021-01-07  prot. Nr. V20-1 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                                                                                       Ramunė Vaičienė 


