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2016 METŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 

2015 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė  
     Vaiko gerovės komisijos pasitarimai  įvairiais klausimais vyko kartą per savaitę/dvi savaites, o kartą per  mėnesį vyko posėdžiai (12 posėdžių per 2015 

metus) aptariant mokinių elgesio, mokymosi, lankomumo ir kitais prevencijos klausimais, į kuriuos buvo kviečiami ir mokinių tėvai. Posėdžių metu buvo įvertinti 

7 mokinių specialieji ugdymo(si) poreikiai, aptarta bei suteikra psichologinė, pedagoginė, socialinė pagalba. Vaiko gerovės komisija efektyviai reagavo į tėvų 

pateiktus prašymus ir pagal galimybes sprendė iškilusias problemas. 

                     Mokslo metų pradžioje mokytojai Mokytojų tarybos posėdyje, o mokiniai - klasių valandėlėse pasirašytinai, tėvai- tėvų susirinkimuose rugsėjo mėn.  

dar kartą buvo supažindinti su Direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis „Mokyklos lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka“ (Direktoriaus 

įsakymas 2012-12-04 Nr.VI-70), „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas“ 

( Direktoriaus įsakymas 2012-12-04 Nr.VI-73), “Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka” “ 

( Direktoriaus įsakymas 2012-12-04 Nr.VI-72).                      

  Vykdant priklausomybių, sveikos gyvensenos ir mokinių saugumo užtikrinimo prevenciją buvo bendradarbiauta su Garliavos policijos nuovada. Kartu su 

nepilnamečių inspektorėmis Rima Skaisgiriene, bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnu Dariumi Joneikiu pravesti prevenciniai 

susitikimai: „Teisėsaugos pažeidimai“ (26 mokiniai), „Žalingiems įpročiams mokykloje – NE“ ( 96 mokiniai), „Taisyklės ir įstatymai“ (26 mokiniai),  

narkomanijos prevencijos užsiėmimas „Įstatymai, pasekmės, narkotikų tyrimo būdai bei testai“ (108 mokiniai).  Buvo vykdomi reidai dėl mokinių rūkymo 

ugdymo proceso metu.  Siekiant saugesnės aplinkos kūrimo IIE kl. buvo vedami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių užsiėmimai. Klasės valandėlė „savęs 

vertinimas“, „Pirotechnikos priemonių įsigijimas, naudojimas ir atsakomybė“.   Organizuota „savaitė be patyčių. 

Dalyvauta įvairiuose renginiuose, konkursuose: Kauno apskr. vyr. policijos komisariato organizuotame konkurse „Su atšvaitas saugus ir madingas“ (3 

vieta), Kauno r. konkurse „Temidė“ (1 vieta), Kauno apskr. konkurse „Temidė“ (2 vieta), respublikinėje inkilų kėlimo akcijoje Vaišvydavos girininkijoje (17 

mokinių). JPR talkino renginyje „Pažink policijos profesiją“. Dalyvavome konkurse „Kelyje smulkmenų nebūna“, „Tapk pilotu penkiolikai minučių“. Minėdami 

tarptautinę nerūkymo dieną dalyvavome protmūšyje „Mes galime gyventi kitaip“ Jonučių gimnazijoje, konkurse „ Sveikuolių sveikuoliai“. 

Su Šeimos santykių instituto atstovėmis vestas profesinio pasirinkimo užsiėmimas IIE kl. „Profesijų miestas“. 

Kartu su Kauno rajono švietimo skyriumi ir LSU buvo mokiniams suorganizuotas renginys „Nes bendrauti gera“.  

Du kartus per savaitę vykdoma V.E.I.K. (Vaiko emocijų išreiškimo kontrolės) užsiėmimų grupė. Praktinis užsiėmimas su V.E.I.K. grupe NEO Kaunas 

boulingo klube (Z. Butiškytė, I. Čiapaitė) 
 

Su IIB ir IIA kl. mokiniais (20 mok.) pasiruošta ir dalyvauta rajoniniame konkurse „Išgelbėk draugą“ (VĮ „Sveikatos biuro“ organizuojamas 

renginys), kuriame mokiniai užėmė prizinę vietą. 

Suorganizuota vaikų vasaros poilsio stovykla „Piramidė – 8“- dalyvavo 17 mokinių. 
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Buvo nuolat sisteminama ir atnaujinama informacija apie mokinių socialinę aplinką, problemas. Teikta metodinė pagalba bei individualios 

konsultacijos socialinių-pedagoginių problemų klausimais mokiniams, tėvams ir mokyklos pedagogams. Stebėti mokiniai pamokų metu IB, IC, ID, IIC  klasėse 

(I.Čiapaitė) . Dalyvauta ( soc.pedagogė I.Čiapaitė) vaiko ir jo šeimos peržiūroje (1 kartą) kartu su VTAS, policijos, seniūnijos atstovais. 

 Buvo sudarytas (A.Vinciūnienė, I.Čiapaitė, klasių vadovai) gimnazijos socialinis pasas 2015-2016 m.m. 

Tęsiama žinių apie sveiką gyvenseną sklaida bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.  

VGK nariai bendravo su mokiniais pertraukų ( išėjimas visos komisijos kartu į visus mokyklos koridorius, klases) metu bandydami pagelbėti 

patarimais sprendžiant įvairius klausimus, stiprindami bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų neformaliai bendraujant; žymėjo vėluojančius mokinius.  

VGK nariai aptarimų metu išskyrė silpną sritį, kuri jau tęsiasi keletą metų, nes gimnaziją papildo didelis skaičius nemuotyvuotų, blogai lankančių 

mokinių: mokinių lankomumas III-IV klasėse.  
 
 

1. Prioritetas 

1.1. Ugdymo proceso optimizavimas. 
 

2. Tikslai:  

2.1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą bei ugdymą. 
 

3.Uždaviniai: 

3.1. Stiprinti gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių priežiūrą, ypač mokinių pamokų lankomumą ir patyčių prevenciją. 

3.2. Teikti socialinę-pedagoginę- psichologinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių, rizikos grupės, nemtyvuotiems  mokiniams, jų tėvams ir dėstantiems 

mokytojams. 

3.3. Organizuoti bendrus dėstančių mokytojų, VGK narių, mokinių ir tėvų pokalbius. 

3.4. Aktyvinti bendradarbiavimą du mokinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

3.5. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, vykdančiomis prevencinę veiklą. 

3.6. Vykdyti krizių prevenciją. 
 

4. Tikslas: 

4.1. Tobulinti informacijos sklaidą. 
 

5. Uždaviniai: 

5.1.Atnaujinti informaciją gimnazijos internetiniame tinklalapyje. 

5.2. Skelbti teminius pranešimus gimnazijos internetiniame puslapyje. 
 

6.Veiklos turinys 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdymo 

terminai 

Dalyviai Atsakingi 

asmenys 

Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

 

1. 
 

PREVENCINĖ VEIKLA     

1.1. Žalingų įpročių prevencijos priemonės: 

1.1.1. 

Sveikatos žinių konkursas minint Pasaulinę sveikatos dieną. 04  mėn. I  g.klasės  I.Drukteinienė 

J. Raudienė 

I.Čiapaitė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe ir 

specialistais 

1.1.2. Reidai dėl mokinių rūkymo 04, 09 

mėn. 

I – IV g. klasių 

mokiniai 

I.Čiapaitė, 
 

VGK posėdyje 

1.1.3. 

Tarptautinės nerūkymo dienos minėjimas  11 mėn. Mokiniai, 

mokytojai 

I.Čiapaitė  

I. Drukteinienė 

 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

1.1.4. 

Konkursas „Išgelbėk draugą“  05-06 mėn.  I g. 

kl. mokiniai 

I.Drukteinienė 

I.Čiapaitė 

Informaciniame 

mokytojų 

pasitarime, 

internetinėje 

svetainėje 

1.1.5. Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Piramidė  - 9“ 06 mėn. Mokiniai J. Raudienė 

I.Čiapaitė 

Internetinė svetainė 

1.1.6. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programos integravimas į 

mokomuosius dalykus, klasių valandėles 

 08 mėn. Mokytojai, 

VGK nariai 

A.Vinciūnienė VGK posėdis, 

mokytojų 

informacinis 

susirinkimas 

1.1.7. 

„Protų mūšis“ tarp I kl. komandų, skirtas pasaulinei AIDS 

dienai paminėti 

  12 mėn. I g. kl. 

mokiniai 

I.Drukteinienė 

I.Čiapaitė  

J. Raudienė 

Internetinėje 

svetainėje, su 

dalyvių grupe 

1.1.8. 
Straipsnio „Apie kanapių poveikį psichikai“ parengimas 03 mėn. Gimnazijos 

bendruomenė 

 J. Raudienė Internetinėje 

svetainėje 
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1.1.9 
Projekto „Eko (logiški?) dūmai įgyvendinimas 01 – 02 mėn. I – II g. kl. 

mokiniai 

I.Drukteinienė  

J. Raudienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

1.1.10. Projekto „Mes nepriklausomi - 4“ rengimas 03 mėn.  I.Drukteinienė  

1.1.11. 
Individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais žalingų įpročių 

prevencijos klausimais   

 Pagal 

situaciją 

Mokiniai, tėvai I.Čiapaitė VGK posėdžiai 

1.2. Smurto ir patyčių mažinimo prevencinės priemonės 

1.2.1. Individualios konsultacijos sunkumų turintiems mokiniams, 

jų tėvams, bei mokytojams, iškilusių problemų analizė ir 

sprendimas 

01 – 12 

mėn. 

Mokiniai, 

mokytojai, 

tėvai 

A. Vinciūnienė 

I.Čiapaitė  

J. Raudienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe, 

VGK posėdžiuose 

1.2.2. Kovo mėnuo „Savaitė be patyčių“ (Pagal atskirą priemonių 

planą) 

03 mėn. I – II g. kl.  

mokiniai, 

mokytojai 

VGK 

klasių vadovai 

specialistai 

VGK posėdžiuose 

1.3. Pamokų nelankymo prevencinės priemonės 

1.3.1. 

Lankomumo užtikrinimas naudojant EMP tvarkos 

parengimą 

01 mėn.  VGK, 

metodinės 

tarybos nariai 
 

A. Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 

Direkcijos 

pasitarimas, 

mokytojų 

pasitarimas 

1.3.2. 

Lankomumo ir vėlavimo kontrolė Kartą per 

mėn. 

Mokiniai VGK 

Direkcijos nariai 

I.Čiapaitė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe, 

klasių vadovais 

1.3.3. 
 

Informaciniai raštai – įspėjimai tėvams dėl vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimų. 

01 – 12 mėn.  Tėvai I.Čiapaitė Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

1.3.4. 

Individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais, mokytojais 

nelankymo, vėlavimo klausimais 

01 – 12 mėn. Mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

I.Čiapaitė 

 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

1.4. Teisės pažeidimų prevencija 
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1.4.1. 

Mokinių teisės ir pareigos. Instruktažai mokiniams (srautais 

su mokinių tarybos, direkcijos ir VGK nariais) 

09 mėn. I-IV kl VGK, 

A.Vinciūnienė 

Direkcijos 

pasitarimas, 

mokytojų 

pasitarimas 

1.5. Rizikingo elgesio prevencija 

1.5.1. 

Individualios konsultacijos socialinės rizikos mokiniams 

 

1-2 kartus per 

mėnesį 

Socialinės 

rizikos  

gr.mokiniai 

I.Čiapaitė  
 

VGK pasitarimai 

1.5.2. 

Socialinės rizikos grupei priklausančių mokinių tvarkos 

parengimas 

01 mėn. VGK A. Vinciūnienė VGK pasitarimas 

Direkcijos 

pasitarimas 

1.5.3. Socialinės rizikos grupės sąrašo sudarymas 02 mėn. Mokiniai VGK  

1.5.4. 
 

Klasės vadovo, specialistų, dėstančių mokytojų susirinkimai 

aptariant klasės problemas kartu su mokiniais 

Kartą per 

pusmetį 

I – II g. kl. 

mokiniai 

klasių vadovai 

specialistai 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

2. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO VEIKLA 

2.1. 
Tęstiniai užsiėmimai valgymo sutrikimų prevencijai 

„Patinku sau tokia, kokia esu“ 

 04 mėn. I klasių 

mergaitės 

I. Drukteinienė 

J. Raudienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

2.2.  

Dalyvavimas „ Sveikatiados“ projekto „Mankštiados“ 

renginiuose 

01 – 02 mėn.  I-III g.kl. 

mokiniai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

I. Drukteinienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

2.3. 

Užsiėmimai „Kūno kultūra kitaip“   04-05 mėn. I-IV g. kl. 

mokiniai 

I.Drukteinienė, 

kūno kultūros 

mokytojai 

VGK pasitarime, 

internetinėje 

spaudoje 

2.4. Europos Sveiko maisto dienos paminėjimas 
11 mėn. I – IV g. kl. 

mokiniai 

Su SSM grupe 

Vyr. virėja 

Su VGK ir SSM 

grupe 

3. PREVENCINĖ VEIKLA, SKIRTA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 

3.1. 

Su įstatymais apie pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje 

vietoje, šiukšlinimą  ir atsakomybę už šių įstatymų  

nesilaikymą mokinių supažindinimas  pasirašytinai 

09 mėn., 12 

mėn. 

Tėvai, 

mokiniai 

Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė 

VGK posėdyje 

3.2. 

Prevencinės integruojamosios  

programos į mokytojų ilgalaikius  

planus, programas, klasių valandėles:  

   1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

  08 mėn. Mokytojai A.Vinciūnienė Mokytojų tarybos 

posėdyje 08 mėn. 
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veikiančių medžiagų vartojimo  

prevencijos integruota programa;  

   2. Rengimo šeimai ir lytiškumo  

programa;  

   3. Sveikatos ugdymo bendroji  

programa 

3.3. 
 

Prisistatymas naujai į gimnaziją atvykusiems I g. kl. 

mokiniams. 

09 mėn. I, III g. 

klasių 

mokiniai 

I.Čiapaitė 

I.Drukteinienė 

J.Raudienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

3.4. 
Lankymasis mokinių šeimose , kuriose tėvai nesirūpina 

vaiko elgesio, lankomumo, pažangumo problemomis.  

01 – 12 mėn.  I-IV g. klasių 

mokiniai 

Klasių vadovai 

I.Čiapaitė 

VGK posėdyje 

3.5. 

Informacijos apie institucijas, teikiančias sociokultūrinę 

pagalbą ir metodinės medžiagos, reikalingos darbui su 

mokiniais, kaupimas bei platinimas. 
 

2015 

01 – 12 

mėn. 

–  VGK 

specialistai 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai 

3.6. 

Informacinės medžiagos  atnaujinimas internetiniame 

gimnazijos puslapyje   
 

03, 10 mėn. VGK nariai J. Raudienė  

I.Čiapaitė 

VGK pasitarimai 

3.7. 

Kauno r. nepilnamečių reikalų specialistės tiksliniai 

užsiėmimai-susitikimai su bendruomenės nariais. 

01 – 12 mėn. Bendruomenės 

nariai 

I.Čiapaitė Su dalyvių grupe, 

VGK 

pasitarimuose 

4. 
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS SOCIALINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 

VAIKAMS 

4.1. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, mokinių sąrašų 

sudarymas.  

Kartą per 

pusmetį 

Mokytojai, 

mokiniai 

J. Raudienė Mokytojų 

informaciniai 

pasitarimai, VGK 

posėdžiai 

4.2. 
Pritaikytų, individualizuotų programų aptarimas, 

konsultavimas sudarant jas. 

08 mėn,  

03 mėn. 

Mokytojai VGK Direkcijos , VGK 

posėdžiai 

4.3. 
Specialiųjų poreikių  mokinių pasiekimų analizė bendruose 

mokytojų, specialistų pasitarimuose. 

Kartą per 

pusmetį 

Mokytojai, 

specialistai 

A.Vinciūnienė 

A.Urbonienė 

VGK pasitarimai 
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4.4. 
Gimnazijos bendruomenės konsultavimas ir švietimas 

specialiojo ugdymo klausimais. 

Kartą per 

pusmetį 

Mokytojai, 

specialistai 

J.Raudienė VGK pasitarimai 

4.5. 

Specialiųjų poreikių mokinių veiklos ir elgesio stebėjimas 

pamokose, siekiant efektyvios pagalbos mokiniams ir 

mokytojams. 

Pagal 

gimnazijos 

mėn. planus 

Mokiniai I.Čiapaitė 

J.Raudienė 

VGK pasitarimai  

4.6. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. 11 mėn. Mokiniai-

naujokai 

J.Raudienė Mokytojų tarybos 

posėdis. 

4.7. 
Mokytojų, dirbančių su spec. poreikių turinčiais vaikais, 

tėvų, bei spec. poreikių turinčių mokinių anketavimas. 

02 mėn. Mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

J.Raudienė Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

4.8. 

Susitikimai su tėvais, mokytojais ir spec. poreikių turinčiais 

mokiniais. 

03-04 mėn. Tėvai, spec. 

poreikių 

mokiniai, 

mokytojai 

J.Raudienė 

A.Vinciūnienė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe, 

VGK pasitarime 

5. KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

5.1. 

Įvykus kriziniam įvykiui gimnazijoje, vykdomas krizės 

aplinkybių įvertinimas bei parengiamas krizės valdymo 

mokykloje planas. 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

VGK nariai A.Vinciūnienė Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

5.2. 

Paruošiama informacija gimnazijos bendruomenei ir 

žiniasklaidai. 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

VGK nariai A.Vinciūnienė 

I.Drukteinienė 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas, 

TAMO dienynas 

5.3. 

Apie įvykį informuojamos kitos institucijos: gimnazijos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, 

teritorinė policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos tarnyba. 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

VGK nariai A.Vinciūnienė 

I. Čiapaitė 

Direkcijos 

pasitarimai 

5.4. 

Vykdomas gimnazijos bendruomenės grupių ar asmenų 

įvertinimas, kuriems reikalinga švietimo, psichologinė, 

socialinė pagalba, o taip pat organizuojamas jos teikimas. 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

VGK nariai A.Vinciūnienė 

I. Čiapaitė 

J. Raudienė 

Direkcijos 

pasitarimai kartu su 

VGK 

6. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

6.1. Posėdis. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2016 m. 01 mėn. VGK nariai A.Vinciūnienė Mokytojų tarybos 
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sudarymas. posėdis 01 mėn. 

6.2. 

Pasitarimai teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

destruktyvaus elgesio, spec. ugdymo, prevencijos organ 

vizavimo  klausimais 

Kartą į 

savaitę 

VGK nariai, 

mokiniai, 

mokytojai 

A.Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 

VGK 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

6.3. 

Bendri klasių vadovų, dėstančių mokytojų, direkcijos ir 

VGK narių aptariant klasės mokinių daromą pažangą, 

lankomumo problemas bei pagalbos priemones. 

02-12 mėn. 

(pagal 

gimnazijos 

sav. planus) 

Mokytojai, 

specialistai 

A.Vinciūnienė 

I.Čiapaitė 

Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

6.4. 

VGK posėdžiai mokinių elgesio, pažangumo, lankomumo 

problemų klausimais 

Kartą per 

mėn. 

Mokiniai, 

tėvai, klasių 

vadovai 

A.Vinciūnienė 

VGK nariai 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

6.5. 
Posėdis. VGK veiklos ataskaita už 2016 m. 12 mėn. VGK nariai A.Vinciūnienė Mokytojų tarybos 

posėdis  

6.6. 
Tyrimas. Socialinio paso  2016-2017  m.m. parengimas. 

Analizė. Priemonių plano parengimas. Plano korekcija 

11 mėn. 
 

Mokiniai I.Čiapaitė, 

kl. vadovai 

VGK posėdyje  

7. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

7.1. 

Gimnazijoje dirbančių mokytojų, VGK narių  kvalifikacijos 

tobulinimo iniciavimas vaikų gerovės užtikrinimo srityje. 
 

Pagal 

gimnazijos 

sav. planus 

VGK nariai A.Vinciūnienė Direkcijos 

pasitarimai 

7.2.  
Specialios metodinės medžiagos nagrinėjimas, pasidalinimas 

patirtimi 

 VGK nariai VGK nariai Veikla aptariama 

su dalyvių grupe 

7.3. 

Tėvų švietimas: 

1.Psichologinės paauglių problemos. Kada verta susirūpinti? 

2. Mokymosi sunkumų priežastys. Galimi pagalbos būdai. 

 

04, 05 mėn. Tėvai J.Raudienė 

A.Vinciūnienė 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimai 

Mokytojų 

informaciniai 

pasitarimai 

      
 7. Laukiami rezultatai: 
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7.1. Mokyklos bendruomenė įgis daugiau žinių darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, netinkamo elgesio, psichologinių, socialinių ir ekonominių 

problemų turinčiais mokiniais bei šių problemų prevenciją, pagalbos galimybes; 

7.2. Klasės mikroklimatas taps palankesnis mokymuisi, pagerės mokinių santykiai ir savijauta; 

7.3. Mokiniai išmoks pagrindinių pagalbos sunkiose situacijose atsidūrusiems bendraamžiams principų. 

7.4. Gimnazijoje bus sėkmingai tęsiama priklausomybių prevencija; 

7.5. Sustiprės mokinių, mokytojų, tėvų dalyvavimas sprendžiant mokiniams iškilusias problemas; 

7.6. Pagerės mokinių elgesys, sustiprės mokymosi motyvacija; 

7.7. Pagerės prevencinės veiklos efektyvumas; 

7.8. Bus įveiktos gimnazijoje įvykusios krizinės situacijos. 
 

     Darbo grupė:  
Komisijos pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Vinciūnienė 

Pirmininkės pavaduotoja- psichologė J.Raudienė 

Sekretorė- Socialinė pedagogė I.Čiapaitė 

       Sveikatos priežiūros specialistė I. Drukteinienė  

       Lietuvių kalbos mokytoja I. Grinienė 

Rusų kalbos mokytoja A. Masiulienė 

Kūno kultūros mokytoja L. Mišeikienė 

Kūno kultūros mokytoja D. Lajauskienė 

Biologijos mokytoja Z. Ganusauskienė 

 
 


