
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

 2015-2016 m. m. veiklos plano 

 5 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PROGRAMA 

 

VGK VEIKLOS PRINCIPAI: 

 

1. Individualizavimo – priimant su vaiku susijusius sprendimus atsižvelgiama į vaiko amžių 

ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;      

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus – vaikui suteikiama galimybė 

būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka; 

atsižvelgiama į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams;    

3. Vaiko interesų ir gerovės pirmumo – imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, 

svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui 

imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;      

4. Bendradarbiavimo – vaiko priežiūra, socialinė integracija ir socializacija grindžiamos 

visų šiame procese dalyvaujančių asmenų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;     

5. Nediskriminavimo – visiems vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, kalbos, 

socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;      

6. Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.  

 

VGK VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2015–2016 M. M. 

 

PRIORITETAI 

 

            7. Veiksmingų veiklos būdų, metodų ir priemonių paieška ir taikymas, siekiant skatinti 

mokinių mokymosi motyvaciją ir pageigaujamą elgesį.  

             8. Pagalbos mokiniams, patiriantiems įvairių (emocinių, fizinių, mokymosi, psichologinių ir 

pan.) sunkumų, teikimas. 

             9. Pagalbos tėvams teikimas. 

            10. Mokytojų darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais organizavimas. 

 

TIKSLAI 

 

            11. Formuoti saugią, tolerantišką bendruomenę, kurios nariai  atsakingi už save ir kiekvieną 

bendruomenės narį. 

            12. Sudaryti sąlygas teikti į mokinį orientuotą mokymą, padedantį atskleisti kiekvieno 

gebėjimus. 

 

UŽDAVINIAI 

 

             13.1. Laikytis bendrų gimnazijos susitarimų. 

             13.2.  Teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi bei elgesio sunkumų. 

  13.3. Teikti pagalbą tėvams ir globėjams, kurių vaikai patiria mokymosi ir elgesio sunkumų. 

   13.4. Organizuoti mokyklos renginius ir akcijas, ugdančius bendruomeniškumą, 
skatinančius saugumą, atsakingumą. 



             13.5. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių arba mokinimas, 

stokojantiems mokymosi motyvacijos. 

             13.6. Teikti pagalbą mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais arba vaikais, 

stokojančiais motyvacijos. 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

            14. Tikslas. Formuoti saugią, tolerantišką bendruomenę, kurios nariai  atsakingi už save ir 

kiekvieną bendruomenės narį. 

            15. Uždavinys 1.1. Laikytis gimnazijos susitarimų: 

 

Priemonės Atsakingi Laikas Sėkmės kriterijus 

1.1.1.Supažindinti pasirašytinai 

visų klasių mokinius su 

gimnazijos mokinių elgesio 

taisyklėmis, vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

Klasių vadovai  2015 m. 

rugsėjo 

I-II 

savaitė 

Klasių valandėlėse aptariamos 

taisyklės, susitarimai, kurių 

dauguma (90% ir daugiau)  

mokinių laikosi.  

1.1.2.  Susikurti  klasių taisykles 

(arba aptarti jau susikurtas) 

Klasių vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

 

2015 m. 

rugsėjo 

I-II 

savaitės 

Mokslo metų pradžioje klasėse 

aptariami sėkmingo mokymo(si) 

būdai, vertinimo kriterijai ir 

terminai bei sudaromos 

taisyklės(susitarimai), kurių 

dauguma (80% ir daugiau) 

mokinių laikosi. Taisyklės 

paskelbtos viešai visų dalykų 

kabinetuose.  

1.1.3. Supažindinti mokinius su 

įstatymais apie pirotechnikos 

naudojimą, rūkymą viešose 

vietose, šiukšlinimą ir 

atsakomybę už šių įstatymų 

nesilaikymą.  

Klasių vadovai 

 

2015 m. 

rugsėjo 

mėn. II-

III 

savaitės 

 Informacija žinoma 90% 

mokinių.  

1.1.4. Priminti mokiniams, 

mokytojams, tėvams apie  

rekomendacijas dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams. 

VGK  

Vadovai 

 

2015 m. 

rugsėjis 

 

Informacija žinoma daugumai 

bendruomenės narių, sumažėjo 

bent 10% I- IV kl. mokinių, 

linkusių pažeisti mokinio taisykles 

(sumažės  izoliuotų mokinių 

skaičius – buvo 7, bus 5)  

1.1.5. Vesti lankomumo 

apskaitą, išaiškinant daugiausiai 

be pateisinamos priežasties 

praleidžiančius mokinius ir 

klasę,  bei taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas pamokų 

lankomumo  gerinimo tvarkos 

apraše.  

V. Cijūnėlienė 2015-

2016 

Išsiaiškinamos pabėgimų, prasto 

lankomumo, vėlavimų  priežastys  

ir jos stengiamasi pašalinti, 

organizuojama individuali 

pagalba mokiniui – pagerėja (bent 

5 -7 iš 20) mokinių lankomumas  

 

1.1.6. Sudaryti gimnazijos 

socialinį pasą ir jį pristatyti 

bendruomenei 

V. Cijūnėlienė 2015 m. 

spalio 

mėn. I 

Sudarytas socialinis pasas, 

apibendrintas pristatytas 

mokytojams, atkreipiant dėmesį į 



sav. individualius mokinių poreikius. 

Laiku ir tinkamai suteikiama 

socialinė, pedagoginė, 

psichologinė pagalba mokiniams, 

jų tėvams. Gerėja gimnazijos 

mikroklimatas, daugiau mokinių 

(nuo 70 iki 85%), jų tėvų (nuo 60 

iki 70%) pasitiki gimnazija. 

1.1.7. Vykdyti prastai lankančių 

ir vėluojančių į pamokas 

mokinių stebėseną 

VGK 

 

2015-

2016 

(rugsėjo 

IV sav., 

spalio III 

sav.;  

kovo ir 

balan-

džio III 

sav.) 

 

Prastai lankančių ir dažnai 

vėluojančių mokinių stebėjimas  

sudarys sąlygas pagerinti pamokų 

lankomumą bent 10%.  

1.1.8.Tyrimas „Vėlavimo į 

pamokas priežastys“ 

VGK, VA 2015 m. 

gruodis 

2016 m. 

gegužė 

Ištirti vėlavimo priežastis ir 

pateikti rekomendacijas, kaip 

sumažinti bent 10% vėlavimo į 

pamokas atvejus. Išsiaiškinus 

prasto lankomumo, vėlavimo 

priežastis, bus organizuota 

individuali pagalba didžiajai daliai 

mokinių, o, esant reikalui, 

mokytojams Gegužės mėn. atlikti 

kontrolinį tyrimą – išsiaiškinti, ar 

pasikeitė situacija, ar gautas 

rezultatas, kurio buvo tikėtasi. 

1.1.9. Vykdyti krizių valdymą 

(krizės aplinkybių įvertinimas, 

plano parengimas, informacijos 

pateikimas, krizės komandos 

veikla) 

Vadovai 

VGK 

 

2015-

2016 

Atnaujinta krizių valdymo grupė.  

Pasiskirstytos veiklų sritys. 

Sudarytas krizinės situacijos 

valdymo plano šablonas. Tai 

sudarys sąlygas organizuoti krizės 

valdymą, sukeliant  kuo mažiau 

streso. 

 

 

            16. Uždavinys 1.2. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi bei elgesio sunkumų 

bei mokytojams, kurie susiduria su klasės valdymo problemomis: 

 

1.2.1. Analizuoti surinktą 

informaciją, susijusią su vaiko 

socialinio vystymosi ir 

funkcionavimo sąlygomis. 

 

VGK Pagal 

poreikį 

Surinkta informacija iš 

diagnostinių  patikrų, pateikta 

mokytojų ir klasių vadovų, 

pateikiama koncentriniuose ir 

direkcijos posėdžiuose, sudaro 

sąlygas kuo greičiau teikti 

mokiniui, jo šeimai socialinę, 



pedagoginę, psichologinę pagalbą 

1.2.2. Organizuoti išplėstinius 

VGK posėdžius, kuriuose būtų 

analizuojamos vaiko prasto 

lankomumo, elgesio ar 

mokymosi priežastys. 

 

J. Guigienė 

klasių vadovai 

Po I 

pusmečio  

Dalyvauja mokiniai, jų tėvai,  

klasių vadovai. Aptariami 

pažangos siekiai, dirbant pagal 

IUP, kurio įgyvendinta bent 85%, 

95% šių mokinių pasiekia 

patenkinamą programų lygmenį, 

kitiems aptariama gilesnė pagalba 

– siūloma specialiosios programos 

1.2.3. Skirti priežiūrą 

mokiniams, turintiems, elgesio ir 

lankomumo problemų. 

 

1.2.3. VGK 

1.2.4. Klasių vadovai 

Pagal 

poreikį 

Sisteminga ir savalaikė priežiūra 

sudarys sąlygas 50% mokinių, 

turinčių, elgesio ir lankomumo 

problemų,  pagerinti savo 

ugdymosi rezultatus, pakoreguoti 

elgesį ir pasiekti pažangą.  

1.2.5. 1.2.4. Teikti mokymosi pagalbą 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų 

(konsultacijos, individualios 

užduotys ir pan.)  

1.2.6. D. Uzialienė 

Dalykų 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

Tikimasi, kad pagrindinį lygmenį 

pasieks 45-50% III-IV klasių 

mokinių  (buvo 41%). O II klasių 

mokinių - 52-55%  (buvo 49%)  

1.2.5. Esant reikalui, siųsti 

konsultuoti mokinius ŠPT 

1.2.7. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1.2.8. Dalykų 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

Tiems mokiniams, kuriems mažai 

padėjo suteikta pagalba, siūloma 

konsultuotis ŠPT – mokiniams 

sudaromos pritaikytos programos, 

gerėja jų mokymosi motyvacija, 

nes dauguma jų patiria sėkmę.  

1.2.6. Dalyvauti elgesio kultūros 

ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasės valandėlėse, vesti 

individualius  užsiėmimus 

1.2.9. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

2015-

2016 

Pateiktos rekomendacijos, kaip 

valdyti savo emocijas ir ugdyti 

atsakomybę. Sumažėjo bent 10% 

I- IV kl. mokinių, linkusių pažeisti 

mokinio taisykles, sumažės  

izoliuotų mokinių skaičius – buvo 

7, bus 5) 

1.2.7. Organizuoti  „Tinkamo 

elgesio“ pamokos-konsultacijos 

mokiniams, linkusiems pažeisti 

mokinio taisykles 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Klasi   Klasių vadovai 

2015-

2016 

Konsultacijose dalyvauja 

mokiniai, kurie yra gavę 2-3 

pastabas dienyne, buvę izoliuoti ar 

pasiūlyti mokytojų. 

Tikimasi, kad pagerės bent 1/2 

elgesio problemų turinčių mokinių 

elgesys -  nuo 24% sumažės iki 

20% ir mažiau. 

 

1.2.8. Sukurti patyčių 

prevencijos programą ir ją 

vykdyti 

VGK 

Klasi  Klasių vadovai 

2015 m. 

spalis 

Susisteminti veiklas, skirtas 

patyčių prevencijai. Gerėja klasių 

mikroklimatas, o linkę tyčiotis 

arba tie, kurie patiria jas 

nukreipiami  į individualias 

konsultacijas, o sistemingai 

pažeidžiantiems gero elgesio 



taisykles mokiniams 

organizuojamos socialinių įgūdžių 

pamokos 

1.2.9. Analizuoti „Problemų 

dėžutės“ ir tarnybinių 

pranešimų, mokinių, tėvų 

nusiskundimus ir operatyviai 

spręsti iškilusias problemas 

VGK   Vadovai 

     V     VGK 

 

 

 

 

2015-

2016 

Tikimasi, kad nurodytos 

problemos bus tinkamai išspręstos 

bent 90%, pagerės mikroklimatas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas 

1.2.11. Organizuoti individualias 

konsultacijas mokytojams, 

turintiems sunkumų valdant 

klasę 

 VG       VGK 2015-

2016 

Organizuojama metodinė, 

pedagoginė, psichologinė pagalba 

mokytojui sudaro sąlygas  jo 

geros savijautos ir darbingos 

nuotaikos kūrimui, tinkamam 

klasės valdymui – tikimasi, kad 

2/3 pamokų bus pravestos 

tinkamai (parodys pokalbiai, 

pedagoginė stebėsena ir pan.) 

 

            17. Uždavinys 1.3. Vykdyti švietėjišką veiklą su tėvais bei pagalbą tiems tėvams, kurių vaikai 

patiria mokymosi ir elgesio sunkumų: 

 

1.3.1. Teikti individualias 

konsultacijas tėvams, kurių 

vaikai stokoja motyvacijos, 

patiria mokymosi problemų 

 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pagal 

poreikį 

Gilėja bendradarbiavimas su 

tėvais – suderinami vienodi 

reikalavimai, pasirašomos 

trumpalaikės sutartys su 

stokojančių mokymosi 

motyvacijos arba patiriančių 

mokymosi sunkumų  vaikų75% 

tėvų 

1.3.2. Organizuoti Tėvų klubo 

užsiėmimus 

Vadovai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

R. Razmienė 

2015 m. 

spalio III 

sav. 

2016 m. 

vasario I 

sav. 

Tėvų klubo užsiėmimuose 

dalyvauja bent po 20%  klasių 

tėvų, apie 90% užsiėmimuose 

dalyvavusių tėvų  patenkinti 

švietėjiška veikla  

1.3.3. Rengti informacinius 

stendus, lankstinukus, skrajutes  

saugumo, prevencinėmis 

temomis 

VGK 2015-

2016 

 

Informacija žinoma ir prieinama 

bent 80% mokinių ir mokytojų, 

50% tėvų 

Bent dalis informacijos 

pateikiama (yra prieinama) 

mokyklos el. laikraštyje „Salve“, 

el. dienyne. Atlikta el. dienyne  

tėvų apklausa mokslo metų 

pabaigoje ir išsiaiškinta, ar 

tenkina gauta informacija tėvus  

  

              18. Uždavinys 1.4. Organizuoti mokyklos renginius ir akcijas, ugdančius bendruomeniškumą, 

skatinančius saugumą, atsakingumą: 

 



1.4.1. Organizuoti gerumo 

akcijas 

V. Cijūnėlienė 

Mokinių taryba 

2015 m. 

gruodis 

Akcijose, labdaros renginiuose 

dalyvaus apie 80% gimnazijos 

bendruomenės 

1.4.2. Dalyvauti policijos 

reiduose dėl žalingų įpročių 

prevencijos 

 

V. Cijūnėlienė 2015-

2016  

Įvyks 3-5 reidai per pusmetį  

1.4.3. Dalyvauti respublikos 

akcijoje ,,Savaitė be patyčių”  - 

„Draugystės labirintai“ 

 

V. Cijūnėlienė 

T. Voitechovič 

Mokinių taryba 

 

 

 

 

2016 

balandis 

Mokiniai patys organizuodami 

savaitės renginius bus išradingi, 

aktyvūs, gerės bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūra 

bendruomenėje  

 

1.4.4. Tęsti alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programų 

vykdymą (integruota į ugdymo 

procesą).  

 

Vadovai 

VGK 

2015-

2016 

Išsiaiškinta, kaip integruoja, 

koks integravimo poveikis 

mokiniams. Su mokytojais 

aptartos šių programų 

įgyvendinimo galimybės ir 

sunkumai  

1.4.5. Atlikti pakartotinius 

tyrimus apie žalingų įpročių 

paplitimą ir saugumą 

gimnazijoje  

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2015-

2016 

(po 

tyrimą 

kas 

pusmetį) 

Pasitikrinta, ar pagerėjo situacija 

po praeitais metais vykdytų 

veiklų. VGK posėdyje aptarti 

tolimesnę prevencinę veiklą 

 

1.4.6. Organizuoti renginius 

(akcijos, mitingai, pertraukos, 

konkursai ir pan.), skirtus 

žalingų įpročių prevencijai: 

-„AIDS: geriau žinoti“ 

-Paskaitų ciklas apie žalingų 

įpročių žalą  

-Akcijos, renginiai, stebėjimai, 

skirti žalingų įpročių prevencijai 

V. Cijūnėlienė 

D.Gaidamavi- 

čienė 

L.Baikova  

2015-

2016 

Prevenciniai renginiai paveiks 

bent 5-10% mokinių, o 

renginiuose dalyvaus per 50% 

mokinių 

 

 

 19. Tikslas 2. Sudaryti sąlygas teikti į mokinį orientuotą mokymą, padedantį atskleisti 

kiekvieno gebėjimus. 

 20. Uždavinys 2.1. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: 

 

2.1.1. Konsultuotis su dalykų 

mokytojais apie naujai atvykusių 

mokinių patiriamus mokymosi 

sunkumus. 

D. Uzialienė 

 

 

2015-

2016 

 Išsiaiškinus sunkumus, 

pateikiamos rekomendacijos, kaip 

mokinimas padėti įveikti 

mokymosi sunkumus – 

nukreipiama į konsultacijas, 

sudaromi IUP ir pan. 

 



2.1.2. Teikti ŠPT įvertinti 

mokinių, patiriančių sunkumų, 

gebėjimus, stebėti jų daromą 

pažangą. 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

2015-

2016 

Esant poreikiui 

2.1.3. Sudaryti sąlygas 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

poreikių,  mokytis pagal 

pritaikytas ar individualias 

programas 

 

VGK 

 

2015-

2016 

Sistemingai stebėti šių mokinių 

poreikių tenkinimą, kas 2 mėn. 

aptarti su mokytojais jų 

pasiekimus. 

2.1.4. Stebėti mokinius, kuriems 

sudaryti IUP spragų likvidavimui 

(po diagnostinių patikrinimų, po I 

pusmečio) ir, esant reikalui, 

organizuoti mokymosi pagalbą 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

II 

pusmetis 

Individuali pagalba mokiniui taps 

efektyvesnė  - tai parodys 

pokalbiai su mokiniais ir jų 

mokymosi rezultatai. 

 

 21. Uždavinys 2.2. Teikti pagalbą mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių 

vaikais: 

 

2.2.1. Konsultuoti mokytojus  

specialiųjų programų, IUP 

sudarymo ir darbo  su spec. 

poreikių ir turinčiais spragų 

mokiniais  organizavimo 

klausimais  

J. Guigienė 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pagal 

poreikį 

 

Mokytojai  efektyviau dirbs su 

specialiųjų poreikių mokiniais 

2.2.2. Tvirtinti mokytojų 

parengtas pritaikytas bendrąsias 

individualizuotas ir pritaikytas 

ugdymo programas 

J. Guigienė 2015 m.  

rugsėjis 

- 

2.2.3. Tvirtinti IUP, sudarytus 

mokymosi spragų likvidavimui 

(po diagnostinių patikrinimų, I 

pusmečio, ar ilgo nelankymo) 

J. Guigienė 2015-

2016 

Suderinti planai padės mokytojui 

ir mokiniui efektyvinti dialogą, 

siekti pažangos 

2.2.4. Aptarti su mokytojais 

namuose mokomų mokinių 

mokymosi pasiekimus bei 

nesėkmes 

J. Guigienė 

VGK 

Kartą į 

pusmetį 

Aptarta pažanga, išsiaiškintos 

problemos 

 

_________________ 

 




