
2018 M. GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS   

 

TIKSLAS: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą bei ugdymą. 

 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminai 
Veiklos aptarimas 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

1. Efektyvinti 

VGK veiklą 

Parengti VGK veiklos planą 2018 m.  
VGK nariai Sausis 

Mokytojų tarybos 

posėdis 01 mėn. 

Organizuoti VGK posėdžius, sprendžiant mokinių mokymosi 

sunkumų, elgesio bei lankomumo problemas bei kitus einamuosius 

klausimus 

Ž. Bastienė, 

 

VGK nariai 

Sausis–gruodis 

(pagal 

gimnazijos 

sav. planus) 

Direkcijos 

pasitarimai 

Stebėti mokinių darbą ir elgesį pamokose, siekiant efektyvios 

pagalbos mokiniams ir mokytojams 
VGK nariai Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Parengti VGK 2018 m. veiklos ataskaitą. 
VGK nariai Gruodis 

Mokytojų tarybos 

posėdis  

Prevencinė veikla 

2. Vykdyti  tęstinę 

patyčių, žalingų 

įpročių, valgymo 

sutrikimų 

prevenciją 

Organizuoti klasės valandėles, tikslines apklausas sudėtingų situacijų 

išaiškinimui ir sprendimui 
Klasių vadovai Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Rengti individualius prevencinius pokalbius su mokiniais bei jų 

tėvais 
Klasių vadovai Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Bendradarbiauti su gimnazijos specialistais sprendžiant iškilusias 

problemas 
Klasių vadovai Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Rengti ir įgyvendinti socializacijos, žalingų įpročių prevencijos 

projektus, dalyvauti prevenciniuose konkursuose, akcijose 
G. Orintienė Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Vykdyti reidus dėl mokinių rūkymo G. Orintienė 

Bendruomenės 

pareigūnai 

Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Vesti grupinius užsiėmimus III-IV klasių mokiniams savižudybių 

prevencijos klausimais 
L. Labatmedienė Vasaris  

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Vykdyti tęstinio projekto „Susimąstyk“ veiklą 
G. Orintienė Vasaris Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti veiksmo savaitę „Savaitė be patyčių 2017“  VGK nariai Kovas VGK susirinkimuose  



Vesti grupinius užsiėmimus mokiniams patyčių prevencijos 

klausimais  

L. Labatmedienė 

G. Orintienė 
Kovas Veikla aptariama su 

dalyvių grupe  

Organizuoti seminarą mokytojams apie mokinių mokymosi 

motyvaciją 
L. Labatmedienė Balandis Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Ugdyti I kl. mokinių socialinius įgūdžius bei pasirengti rajoniniam 

konkursui „Išgelbėk draugą“ (VĮ „Sveikatos biuro“ organizuojamas 

renginys) 

G. Orintienė L. 

Kriščiūnaitė 

L. Labatmedienė 

Gegužė 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Dalyvauti Kauno r. mokyklų prevenciniame renginyje kartu su LSU 

„Nes bendrauti gera“ (LSU organizuojamas renginys) 
G. Orintienė Gegužė 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Vesti klasių valandėles žalingų įpročių prevencijos tematika Klasių vadovai 

G. Orintienė 

Bendruomenės 

pareigūnai 

Pagal poreikį 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti konkursą Pasaulinei dienai be tabako paminėti L. Kriščiūnaitė, 

G. Orintienė,   

L. Labatmedienė 

Gegužė 
Veikla aptariama su 

dalyvių grupe  

Organizuoti AIDS dienos paminėjimą L. Kriščiūnaitė, 

G. Orintienė,   

L. Labatmedienė 

L. Kuncevičienė 

Gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti Kalėdinį renginį senelių globos namuose „Senjorų vila“ G. Orintienė 

D. Bruzgienė 

mokiniai 

Gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba 

3. Teikti 

individualią bei 

grupinę socialinę ir 

psichologinę 

pagalbą 

moksleiviams, 

tėvams/ globėjams, 

mokytojams 

Individualiai konsultuoti mokinius, turinčius psichologinių sunkumų, 

bei jų tėvus/globėjus, mokytojus  
L. Labatmedienė Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

pagalbos gavėjais 

Fiksuoti ir analizuoti mokinių gimnazijos nelankymo (vėlavimo į 

pamokas) priežastis ir teikti siūlymus dėl situacijos gerinimo Klasių vadovai 

VGK nariai 
Sausis–gruodis 

Direkcijos 

pasitarimai, 

mokytojų 

susirinkimai 

Individualiai konsultuoti tėvus dėl mokinių pamokų praleidinėjimo, 

mokymosi motyvacijos, elgesio problemų, žalingų įpročių 

prevencijos 

G. Orintienė Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

pagalbos gavėjais 

Lankytis mokinių šeimose dėl vaiko elgesio, lankomumo, pažangumo 

ar kt. problemų 
Klasių vadovai 

G. Orintienė 
Esant poreikiui 

VGK posėdyje 

Direkcijos 

pasitarimai 



Veikla su SUP mokiniais 

4. Teikti pagalbą 

identifikuojant ir 

ugdant gabius ir 

mokymosi 

sunkumų turinčius 

vaikus 

Atlikti individualų psichologinį mokinių vertinimą 

L. Labatmedienė Sausis–gruodis 

Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais, 

mokytojų 

susirinkimuose 

Teikti metodinę pagalbą klasių vadovams, dėstantiems mokytojams, 

dirbantiems su SUP turinčiais moksleiviais, rekomendacijas 

pritaikant mokymosi programą 

L. Labatmedienė Sausis–gruodis 

VGK, tiksliniuose 

mokytojų 

susirinkimuose 

Bendradarbiauti su Kauno raj. PPT (dokumentų rengimas, 

konsultavimasis su PPT specialistais, keitimasis informacija) 
L. Labatmedienė Sausis–gruodis 

VGK susirinkimuose 

Priemonės, skirtos sveikos gyvensenos ugdymui 

5. Ugdyti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

Rengti ir organizuoti naujus projektus, skirtus sveikai gyvensenai 

ugdyti 

L. Kriščiūnaitė, 

G. Orintienė,   

L. Labatmedienė 

L. Kuncevičienė 

Sausis–gruodis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklą „Piramidė – 11“ G. Orintienė 

L. Labatmedienė 
Birželis 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Organizuoti grupinius užsiėmimus III klasių mokiniams lytiškumo 

ugdymo temomis, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 

„Darnūs namai“ 

G. Orintienė Sausis–kovas 

Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Tiriamoji veikla 

6. Padėti 

gimnazijos 

bendruomenei 

optimizuoti 

ugdymo procesą 

pasinaudojant 

tiriamosios veiklos 

rezultatais 

Atlikti tyrimą, skirtą patyčių masto gimnazijoje įvertinimui L. Labatmedienė, 

L. Kuncevičienė, 

G. Orintienė 

Gegužė 

VGK posėdyje 

Atlikti naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą 

L. Kuncevičienė 
Spalis, 

lapkritis 

Pedagogų 

susirinkime, I klasių 

tėvų susirinkime, 

pokalbiuose su 

klasių vadovais 

Teikti metodinę pagalbą kitiems gimnazijos bendruomenės nariams 

organizuojant tiriamąją veiklą 
L. Kuncevičienė Sausis–gruodis 

Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais 

Rinkti ir atnaujinti klasių Socialinių pasų duomenis G. Orintienė 

Klasių vadovai 

Spalis–

lapkritis 

VGK posėdyje 

Nustatyti rizikos grupei priklausančius mokinius Klasių vadovai 

G. Orintienė 

Spalis–

lapkritis 

VGK posėdyje 

Parengė pagal pateiktus VGK narių pasiūlymus                                     G. Orintienė, L. Labatmedienė, L. Kuncevičienė 


