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PATVIRTINTA 

Kauno r. Piliuonos gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. 

įsakymu Nr 1.3.-18-218 

 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS  

 P L A N A S 2019 m. 

 

Tikslai:  

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, padėti mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokytis pagal gebėjimus, visapusiškai lavintis pagal 

galimybes, įveikti socialinę atskirtį ir ruoštis gyvenimui, ugdyti mokinių vertybines kompetencijas. 

2. Skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinti mokinių saugumą 

gimnazijoje. 

3. Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant 

teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą.  

 

Uždaviniai:  

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

pagalbą vaikui.  

2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus 

bendruomenei aktualiomis temomis.  

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų 

nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

5. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.  

6. Ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai 

kurti savo gyvenimą pasirenkant profesiją, atitinkančią norus ir galimybes. Siekti ugdymo 

individualizavimo, atsižvelgiant vaiko amžių, brandą, psichikos, fizines savybes, poreikius, 

socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.  

8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

9. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. VGK posėdžių organizavimas. Pagal poreikį, ne 

rečiau nei 1 kartą 

per tris mėnesius. 

VGK  

2. Informacijos apie VGK veiklą 

pateikimas gimnazijoje internetinėje 

svetainėje. 

2019 m. R.Būtautė 

R.Kudinovienė 

 

3. Prevencinių programų temų numatymas 

integruojant į dalykus ir klasės vadovų 

veiklą. 

2019 m. R.Būtautė 

Klasių vadovai 

 

4. Pagalbos modelio taikymas elgesio ir 

emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams. 

2019 m. VGK  

5. Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant prevencinę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę ir 

kt. literatūrą. 

2019 m. VGK  

6. Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė 

– šviečiamoji sklaida internetiniame 

gimnazijos tinklalapyje. 

2019 m. VGK  

7. Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo 

klausimais. 

2019 m. VGK  

 

PREVENCINĖ VEIKLA (mokinių saugumo užtikrinimo priemonės) 

 

8. 1-4, 5-8 ir I-IV klasių mokinių 

supažindinimas su mokyklos Mokinio 

elgesio taisyklėmis, Lankomumo 

tvarkos aprašu pasirašytinai. 

Rugsėjis Klasių vadovai 

VGK 

 

9.  Pašalinių asmenų mokykloje 

registracija. 

2019 m. A.Rimkienė 

VGK 

 

10. Informacijos teikimas pirmame aukšte 

veikiančiame televizoriuje. 

2019 m. A.Rimkienė 

R.Būtautė 

Klasių vadovai 

 

11. Rizikos grupės mokinių lankymas 

namuose. 

2019 m. R.Būtautė 

A.Gradickienė 

S.Sabutytė-

Ratautienė 

Klasių vadovai 

 

12. Tarnybinių pranešimų, atvejų analizė, 

drausmės pažymų, mokinių drausmės 

kortelių nagrinėjimas ir poveikio 

priemonių taikymas. 

2019 m. VGK 

Klasių vadovai 

Administracija 

 

13. Mokinių uniformos lankomumo 

kontrolė. 

2019 m.  VGK 

Mokinių 

savivalda 

 

14. Pamokų lankomumo kontrolė: 

Savaitinės lankomumo suvestinių 

ataskaitos. Trimestrų lankomumo 

2019 m. 

Kiekvieną savaitę 

Trimestro, 

R.Būtautė 

S.Sabutytė-

Ratautienė 
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suvestinių ataskaitos. Nelankančių 

mokinių registravimas NEMIS 

sistemoje. 

 

mokslo metų 

pabaigoje 

 

Klasių vadovai 

15. Dalyvavimas klasių tėvų,  gimnazijos 

visuotiniuose susirinkimuose. 

Pagal poreikį VGK  

16. Pagalba klasių vadovams organizuojant 

klasės valandėles. 

Pagal poreikį R.Būtautė 

A.Gradickienė 

S.Sabutytė-

Ratautienė 

 

17. Informacinių stendų, lankstinukų, 

skrajučių rengimas sveikos 

gyvensenos, smurto, žalingų įpročių 

prevencijos temomis. 

2019 m. L.Laurinaitienė 

VGK 

 

18. Pirmos pagalbos teikimas, mokinių 

sveikatos priežiūros organizavimas, 

sveikatos stiprinimo programų teikimas 

ir įgyvendinimas. 

2019 m. L.Laurinaitienė 

VGK 

 

19. Nemokamo maitinimo organizavimas. 2019 m. R.Būtautė  

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

 

20. Mokiniams pritaikytų (pritaikytų, 

individualizuotų) ugdymo programų 

rengimas ir jų suderinimas. 

2019 m. rugsėjis 

 

VGK  

21. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų vertinimas ir 

aptarimas, tolimesnio mokinių ugdymo 

numatymas. 

Kas tris mėnesius VGK  

22. Pirmokų – penktokų adaptacijos 

ypatumų aptarimas. 

 

2019 m. spalis - 

lapkritis 

VGK  

Klasių vadovai 

 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

 

23. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK  

 

 

24. Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas gimnazijos 

bendruomenei/žiniasklaidai, Švietimo 

skyriui, teritorinei policijos įstaigai, 

vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK  

 

 

25. Gimnazijos bendruomenės grupių ir 

asmenų, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

 

VGK  

 

 

 

 

PREVENCINIAI RENGINIAI 

 

26. „Mūsų jausmai?“ Jausmus ir emocijas 

reiškiantys žodžiai. Tarptautinė 

gimtosios kalbos diena. 

Vasaris A.Gradickienė  

27. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE Kovas VGK  
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PATYČIŲ“. 

28. Akcija Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

Birželis VGK  

29. Išvyka į Aklųjų muziejų Kaune Birželis R.Būtautė 

A.Gradickienė 

 

30. Klasių valandėlės  Visus metus, 

pagal poreikį 

VGK  

 

 

31. Akcija skirta Pasaulinei psichikos 

sveikatos dienai paminėti. 

Spalis A.Gradickienė 

L.Laurinaitienė 

 

 

32. Susitikimas su priklausomybių ligų 

reabilitacijos centro klientais. 

Spalis S. Sabutytė-

Ratautienė 

 

33. Akcija skirta draugo dienai paminėti. Lapkritis A.Gradickienė 

 

 

34. Akcija skirta tolerancijos savaitei 

paminėti. 

Lapkritis R.Būtautė  

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 

 

35. Mokinių socializacijos projekto 

rengimas ir įgyvendinimas. 

2019 m. R.Būtautė 

VGK 

 

36. Vasaros stovyklos projekto rengimas ir 

įgyvendinimas. 

2019 m. R.Būtautė 

VGK 

 

37. Psichoaktyviųjų medžiagų  vartojimo 

prevencijos programa 

2019 m. A.Gradickienė 

VGK 

 

38. VEIK (Vaiko emocijų išraiškos 

kontrolės) programa 

2019 m. A.Gradickienė 

VGK 

 

 

TIRIAMOJI VEIKLA 

 

39. „Klasių socialiniai pasai“. Sausis R.Būtautė  

40. Gimnazijos socialinis pasas Sausis R.Būtautė  

41. Mokinių motyvacijos tyrimas. Kovas A.Gradickienė  

42. Mikroklimato klasėse tyrimas. Kovas Klasių vadovai  

43. Smurto ir patyčių situacijos tyrimas Balandis A.Gradickienė  

44. Naujokų adaptacijos tyrimas, duomenų 

analizė, individualus darbas su 

mokiniu. 

Spalis-lapkritis VGK  

45. 1-okų adaptacijos tyrimas Rugsėjis – spalis VGK  

46. 5-okų adaptacijos tyrimas Rugsėjis - spalis VGK  

 

 

 

 


