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                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                                                     Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

               direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d.                                                                                                                                                                                                           

               įsakymu Nr. VĮ-146 

 

2017–2018 MOKSLO METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslai: 

1. Kokybiškai ir profesionaliai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant 

mokinių saugumą gimnazijoje. 

2. Mažinti įvairius smurto, nusikalstamumo ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, 

užimtumą ir kūrybiškumą. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

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

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

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

Vaiko gerovės komisijos nariai: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, specialybė Kvalifikacinė kategorija 

Pareigos Vaiko gerovės komisijoje, 

atsakomybė 

1.  Asta Vaičiūnienė Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Mokytoja metodininkė Pirmininkė, krizių valdymas 

2.  
Vilma Alasauskienė Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė Pirmininkės pavaduotoja, socialinis ir 

emocinis ugdymas 

3.  Vaida Rimkevičienė Psichologė IV kvalifikacinė kategorija Narė, smurto ir patyčių prevencija 

4.  
Milda Janičkina Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Narė, psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencija 

5.  Dalė Marcišauskienė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė Narė 

6.  Valerija Einorienė Anglų k., rusų k. mokytoja Vyresnioji mokytoja Narė 

7.  Rita Valiukienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja Narė 

8.  Violeta Šiuipienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė Narė 

9.  Daiva Vasauskienė Akordeono mokytoja Mokytoja metodininkė Narė 

10.  Loreta Kundrotienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė Narė 

11.  Rasa Jonaitienė IT, matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė Narė 

12.  Erika Orlienė Logopedė Logopedė Narė 

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Zita Gramailienė, anglų k. vyresnioji mokytoja 
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Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

 

Priemonės pavadinimas Veiklos forma Atsakingi asmenys 
Vykdymo 

data 
Laukiami rezultatai 

• Vaiko gerovės komisijos ir jos  veiklos plano 

2017–2018 m. m. sudarymas. 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

 

Rugpjūtis Sudaryti Vaiko gerovės komisija, veiklos 

planas. 

Pristatyti pagalbos mokiniui specialistų planai. 

• Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, aptarimas. 

 

Posėdis VGK nariai 

Logopedė E. Orlienė 

 

Rugsėjis Parengti ir su PPT suderinti mokinių,  turinčių 

 kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašai.  

• 1, 5 ir I gimnazijos klasių bei naujai priimtų 

mokinių adaptacija. 

 

Posėdis   V. Rimkevičienė 

V. Alasauskienė 

Klasių vadovai 

 

 

Spalis  1, 5 ir I gimnazijos klasių bei naujai priimtų 

klasių mokinių MIP (mokinio individualios 

pažangos) aptarimas, visi mokantys mokytojai 

pareiškia savo pastebėjimus, analizuojama 

kiekvieno mokinio adaptacija. 

• Prevencinis darbas mokykloje. Krizės, jų 

pobūdis, problemų sprendimo variantai. 

Prevencinio darbo analizavimas: 

 MIP duomenys; 

 pamokų praleidinėjimo bei vėlavimo į 

pamokas prevencijos priemonės; 

 individualios pagalbos konkrečiam 

mokiniui numatymo gairės. 

 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

Klasių vadovai 

 

 

Lapkritis Parengtos MIP lyginamosios analizės. 

Parengtas dalykinių konsultacijų grafikas, 

numatytos mokinių kuravimo gairės. 

•  Lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė. 

 

Posėdis V. Alasauskienė 

 

Gruodis Pristatytos ataskaitos apie lankomumą. 

• Mokinių individualios pažangos aptarimas, 

pagalbos būdų numatymas. 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Mokiniams, turintiems mokymosi, elgesio 

problemų, numatomi konkretūs pagalbos būdai. 

• Mokinių 1 pusmečio lankomumo ir 

ugdymo(si) rezultatai, pagalbos poreikis. 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

Sausis Aptarti visų mokinių 1 pusmečio ugdymosi 

rezultatai.  
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• Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

priemonių plano įgyvendinimas. 

 
• MIP rezultatų aptarimas. 

VGK nariai 

 

Klasių vadovai 

 

Numatytos tolimesnės mokinių socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo kryptys. 

 

Aptarti MIP rezultatai. 

• Mokinių individualios pažangos aptarimas, 

pagalbos būdų numatymas. 

 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Vasaris-

kovas 

 

Mokiniams, turintiems mokymosi, elgesio 

problemų, numatomi konkretūs pagalbos būdai. 

 

 
• MIP rezultatų aptarimas. 

 

Klasių vadovai 

 

 

Aptarti MIP rezultatai. 

•  Mokinių 2 pusmečio lankomumo ir 

ugdymo(si) rezultatai. 

 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

E.  Orlienė 

Birželis Aptarti mokinių 2 pusmečio ugdymosi 

rezultatai. 

 

• 2017–2018 m. m. VGK veiklos aptarimas.  

Mokytojai 

VGK nariai 

Aptarta VGK veikla, numatomos gairės kitiems 

mokslo metams. 

• Mokyklos nelankymas. 

• Mokinių socialinių problemų sprendimas. 

• Pagalba mokiniui. 

• Netinkamas mokinių elgesys. 

Posėdis A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

 

VGK nariai 

 

Pagal 

poreikį 

Priimami konkretūs sprendimai pagal situaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiriamoji – analitinė veikla 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Veiklos forma 

Atsakingi 

asmenys 

Vykdymo 

data 
Laukiami rezultatai 

1.  

Pradinių klasių mokinių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų tyrimas. 

Tyrimas pagal 

klausimyną 

E. Orlienė 

 

 

Rugsėjis 

Ištirta pradinių klasių mokinių kalba, pateiktos 

rekomendacijos tėvams ir mokytojams dėl  

kalbos sutrikimo šalinimo. 

2.  

Klasės vadovų, dalykų mokytojų apklausa 

dėl rizikos grupės, globojamų,  

soc. remiamų mokinių išsiaiškinimo. 

Žodinė apklausa,  

stebėjimas, 

individualūs 

pokalbiai. 

V. Alasauskienė 

VGK nariai 

A. Vaičiūnienė 

 

 

Rugsėjis 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Sudarytas rizikos grupės, globojamų, soc. 

remiamų mokinių sąrašai, numatomos veiklos 

kryptys. 

Surinkta informacija apie rizikos grupės, 

globojamus vaikus, numatytos pagalbos 

kryptys. 

3.  

Gimnazijos aplinkos vertinimas mokinių 

požiūriu. 

Tyrimas pagal 

klausimyną. 

A. Vaičiūnienė Spalis 

 

Balandis 

Identifikuojamos aktualios problemos, 

numatomi žingsniai jų šalinimui. Kuriamas 

pozityvus gimnazijos mikroklimatas. 

4.  

Mokinių anoniminė apklausa apie 

saugumą gimnazijoje. 

Tyrimas pagal 

klausimyną. 

V. Alasauskienė Sausis 

 

Išsiaiškinta, kokios patyčių formos vyrauja 

gimnazijos aplinkoje, numatyti prevencines 

priemones. 

5.  
Anketinė apklausa apie mokinių žalingus 

įpročius. 

Tyrimas pagal 

klausimyną. 

V. Alasauskienė Gegužė Žalingų įpročių išsiaiškinimas, numatyti 

prevenciniai veiksmai. 

6.  

 1, 5 ir I gimnazijos klasių bei naujai 

priimtų mokinių adaptacija. 

 

Pokalbiai. 

Anketos. 

Konsultacijos. 

Pamokų stebėjimas. 

Rašto darbų, 

ugdymo(si) pasiekimų 

aptarimas. 

VGK nariai 

A. Vaičiūnienė 

 

 

1 pusmetis 

 

Aptarti naujai priimtų mokinių adaptacijos 

klausimai, išanalizuotos  pažangumo ir 

lankomumo problemos, suteikta kvalifikuota 

specialistų pagalba naujai atvykusiems 

mokiniams adaptacijos laikotarpiu. 

7.  

„MIP“ įsivertinimo analizė. Atliekamas mokinio 

individualios 

pažangos įsivertinimas 

1 kartą per mėn. 

VGK nariai  

A. Vaičiūnienė 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Klasių vadovai sistemingai stebi mokinių 

individualią pažangą, laiku diagnozuoja 

problemas.  Išsiaiškinami sėkmingi ir 

tobulintini dalykai klasės gyvenime.  

Prevencinė veikla ir mokinių saugumo užtikrinimo priemonės 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingi asmenys Pastabos 
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1.  Visų klasių mokinių supažindinimas su mokinių elgesio, lankomumo tvarkos 

taisyklėmis, saugaus elgesio instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje, už 

gimnazijos ribų), smurto prevencijos ir intervencijos aprašu. 

Rugsėjis V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Klasių vadovų veikla. 

2.  2–5 klasių susitikimas su policijos atstovais „Saugus eismas“. Rugsėjis V. Alasauskienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Bendradarbiavimas su Šiaulių 

miesto policijos atstovais. 

3.  Sisteminga mokyklos lankymo kontrolė. Nuolat V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Kiekvieną pirmadienį klasių 

vadovių ir socialinės 

pedagogės vykdomos savaitės 

lankomumo analizės. 

4.  Vėluojančių į pamokas mokinių kontrolė. Visus mokslo 

metus 

V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Pagalbos priemonių telkimas 

konkrečiam mokiniui. 

5.  Socialinių –  emocinių kompetencijų ugdymo priemonių plano 

įgyvendinimas. 

 

 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

6.  Tarptautinės Nerūkymo dienos paminėjimas. Lapkritis V. Alasauskienė 

M. Janičkina 

„Ar žinai kitokias 

bendravimo formas?“ 

7.  Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimas. Lapkritis 

 

V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Mokinių taryba 

Kūrybinės dirbtuvės, 

diskusijos. 

8.  Susitikimas su policijos bendruomenės pareigūnais tema „Patyčios, 

elektroninės patyčios, pavojai elektroninėje erdvėje“   

I–III kl. mokiniams. 

Gruodis V. Alasauskienė 

VGK nariai 

 

Bendradarbiavimas su Šiaulių 

miesto policijos 

bendruomenės pareigūnais, 

mokinių švietimas 

teisėsaugos klausimais. 

9.  Emocinių kompetencijų ugdymo pratybos „Draugystė. Meilė. Intymumas”. Vasaris V. Alasauskienė 

V. Rimkevičienė 

Mokinių forumas, skirtas 

pozityvaus mikroklimato 

kūrimui. 

10.  Socialinių kompetencijų ugdymo pratybos „Mūsų širdys plaka vienu ritmu“. Gruodis V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Bendradarbiavimas su Šiaulių 

sporto gimnazija, 

spec.ugdymo centru. 

11.  „Veiksmo savaitės be patyčių“ renginiai. Kovas V. Alasauskienė, 

V. Rimkevičienė 

Apklausa, informacinis 

stendas, renginiai. 
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VGK nariai 

12.  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos“ vykdymas. 

Visus mokslo 

metus 

V. Alasauskienė 

VGK nariai 

 

Integruojama į mokomųjų 

dalykų programas ir klasės 

vadovų veiklą. 

13.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių plano įgyvendinimas. Visus mokslo 

metus 

VGK nariai Patyčių prevencija. 

14.  Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veikla įgyvendinant lytiškumo 

programą, propaguojant sveiką gyvenseną ir mitybą. 

Visus mokslo 

metus 

M. Janičkina Pagalba klasių vadovams, 

informacijos paieška. 

15.  Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė-šviečiamoji veikla. Visus mokslo 

metus 

Klasių vadovai 

V. Alasauskienė 

E. Orlienė 

VGK nariai 

Informacija pateikiama 

stenduose, internetiniame 

gimnazijos tinklapyje, 

susirinkimų metu. 

16.  Krizinių situacijų valdymas. Esant 

poreikiui 

 

A. Vaičiūnienė 

V. Alasauskienė 

V. Rimkevičienė 

VGK nariai 

 

Parengti informaciją, 

informuoti mokyklos 

administraciją, bendruomenę, 

teritorinę policijos įstaigą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

17.  Respublikinis projektas „Sveikatiada“. Visus metus A. Mockuvienė 

M. Janičkina 

Socialinės iniciatyva, kuria 

ugdomi vaikų sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

18.  Jaunimo solidarumo dienos paminėjimas. Balandis V. Alasauskienė 

VGK nariai 

Bendradarbiavimas su Šiaulių 

sporto gimnazija, Telšių 

„Džiugo“ gimnazija. 

Dalyvauja gimnazijų mokinių 

tarybos. Išvyka į Telšių 

„Džiugo“ gimnaziją. 

 

___________________________________ 


