
Anykščių r. Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto 

gimnazijos 2019 m. veiklos 

plano  

10 priedas 
 

ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS 

2019 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę ir kt. pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams; 

2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas; 

3. Vertinti gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis; 

4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus socialinę, emocinę raidą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingi Numatomas rezultatas 

Organizacinė veikla 

1. Organizuoti VGK posėdžius. Kartą per mėn.(esant 

poreikiui ir dažniau). 

VGK pirmininkas, 

nariai 

VGK posėdžių protokolai.  

2.  Sudaryti VGK veiklos planą. 2019 m. gruodis VGK pirmininkas, 

nariai 

Parengtas VGK planas. 

3. Organizuoti VGK pasitarimus 

teisės  

pažeidimų, pamokų nelankymo, 

elgesio ir kitais klausimais. 

Pagal poreikį. VGK pirmininkas, 

nariai. 

Aptariami aktualūs ugdymo klausimai, 

numatomos priemonės iškilusioms problemoms 

spręsti. 

4.  VGK, rajono švietimo skyriaus 

specialistų, Anykščių r. Šeimos ir 

vaiko gerovės centro 

administracijos ir gimnazijos 

administracijos susitikimai.  

Pagal poreikį. 

 

VGK pirmininkas, 

Nariai. 

 

Aptariami aktualūs ugdymo klausimai, 

numatomos priemonės iškilusioms problemoms 

spręsti. 

5.  Parengti VGK veiklos ataskaitą. 2019 m. gruodis. VGK nariai. 

 

Parengta VGK ataskaita, įvertintos veiklos  

stiprybės, silpnybės bei tobulintinos veiklos 

kryptys. 
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Prevencinė veikla 

6.  Tęsti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos veiklą. 

Visus metus. 

 

VGK nariai, 

soc. pedagogė 

J. Veteikienė 

Organizuojami renginiai, susitikimai su 

lektoriais.  

7. Mokinių supažindinimas su 

mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašu. 

2019 m. rugsėjis. VGK pirmininkas, klasių 

vadovai. 

Pagerės mokinių elgesys, pamokų lankomumas.   

8. Stebėti mokinių lankomumą, 

vėlavimą į  

pamokas. 

Per mokslo metus. Klasių vadovai,  

socialinis pedagogas,  

VGK nariai. 

Išaiškinti mokinius be pateisinamos priežasties 

praleidžiančius pamokas, vėluojančius į pamokas 

mokinius. Priimami susitarimai dėl šių pažeidimų 

šalinimo. 

9. Akcija „Savaitė be patyčių“. 2019 m. kovo 18-22 

d. 

Klasių auklėtojai, 

soc.pedagogė 

J. Veteikienė. 

Visa gimnazijos bendruomenė įsitrauks į 

organizuojamą veiklą.  

10. OPKUS smurto ir patyčių 

prevencijos programos vykdymas. 

Metų eigoje. Visi gimnazijos 

bendruomenės nariai. 

Gimnazijos bendruomenės nariai įgytas žinias 

taikys praktiškai.  

11. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus 

sveikatos stiprinimo, sveiko 

gyvenimo būdo klausimais. 

Per mokslo metus. Sveikatos priežiūros 

specialistė 

A. Saliamonienė, 

VGK nariai, klasių  

vadovai. 

Padėti organizuoti pokalbius klasėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių. 

klausimais. 

Specialusis ugdymas 

12.  Tęsti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos veiklą. 

Visus metus. 

 

VGK nariai, 

soc. pedagogė 

J. Veteikienė. 

Organizuojami renginiai, susitikimai su 

lektoriais.  

13. Mokinių supažindinimas su 

mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašu. 

2019 m. rugsėjis. VGK pirmininkas, klasių 

vadovai. 

Pagerės mokinių elgesys, pamokų lankomumas. 

14. Stebėti mokinių lankomumą, 

vėlavimą į pamokas. 

Per mokslo metus. Klasių vadovai,  

socialinis pedagogas,  

VGK nariai. 

Išaiškinti mokinius be pateisinamos priežasties 

praleidžiančius pamokas, vėluojančius į pamokas 

mokinius. Priimami susitarimai dėl šių pažeidimų 

šalinimo. 

15. Akcija „Savaitė be patyčių“. 2019 m. kovo 18-22 

d. 

Klasių auklėtojai, 

soc.pedagogė 

J. Veteikienė. 

Visa gimnazijos bendruomenė įsitrauks į 

organizuojamą veiklą.  
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16. OPKUS smurto ir patyčių 

prevencijos programos vykdymas. 

Metų eigoje. Visi gimnazijos 

bendruomenės nariai. 

Gimnazijos bendruomenės nariai įgytas žinias 

taikys praktiškai.  

17. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus 

sveikatos stiprinimo, sveiko 

gyvenimo būdo klausimais. 

Per mokslo metus. Sveikatos priežiūros 

specialist 

A.Saliamonienė, 

VGK nariai, klasių  

vadovai. 

Padėti organizuoti pokalbius klasėse sveikos. 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių 

klausimais. 

Krizių valdymas  

18.  Įvertinti krizės aplinkybes. Esant krizinei 

situacijai. 

VGK pirmininkas, nariai. Parengti krizės valdymo planą. 

19.  Parengti informaciją apie krizę. Esant krizinei 

situacijai. 

VGK nariai. Informuoti apie krizę mokyklos  

bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos  

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią  

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių 

apsaugos tarnybą.  

20.  Organizuoti pagalbos teikimą. Esant krizinei 

situacijai. 

VGK nariai. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir  

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba  

ir organizuoti jos teikimą. 

 

21. Bendradarbiavimas su Anykščių 

ŠPT komanda. 

Esant krizinei 

situacijai. 

VGK nariai. Teikti reikiamą pagalbą mokyklos  

bendruomenės nariams. 

Tyrimai 

22. 1, 5, Ig klasių ir naujai į mokyklą 

atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimai.  

2019 m. spalis – 

lapkritis. 

Soc. pedagogė J. 

Veteikienė, VGK nariai. 

Apklausti 1,5, Ig klasių ir naujai atvykusius 

mokinius, apibendrinti apklausos rezultatus, 

pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

23. Apklausų, elgesio, lankomumo, 

patyčių ir kitų su vaiko gerove 

susijusių klausimų tyrimų 

organizavimas. 

Kas trimestrą. soc. Pedagogė 

J. Veteikienė, 

VGK nariai. 

Vykdyti mokinių apklausas, analizuoti gautus  

duomenis, teikti rekomendacijas. 

Informacinė švietėjiška veikla  

24. Informacinės medžiagos (stendų, 

lankstinukų, skrajučių, pranešimų ir 

pan.) rengimas prevenciniais 

(sveikos gyvensenos, patyčių, 

žalingų įpročių ir  

Pagal poreikį 

atnaujinti. 

VGK nariai. Parengta aktuali informacija ir medžiaga apie 

sveiką gyvenseną, patyčių, žalingų įpročių 

prevenciją. 
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kt.) klausimais ir jos skelbimas / 

platinimas mokyklos stenduose, 

internetiniame tinklalapyje, TAMO 

dienyne. 

25. Mokinių ir jų tėvų (globėjų), 

mokytojų  

individualių konsultacijų, 

susitikimų, pokalbių, seminarų ir 

pan. inicijavimas ir organizavimas. 

Per mokslo metus. VGK nariai. Kviečiami lektoriai, įvairių sričių specialistai 

organizuojami švietėjiški renginiai aktualiomis 

temomis. 

_______________________ 

VGK komisijos pirmininkė Kristina Dilienė 


