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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

TRAUPIO SKYRIAUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M. 

 

 

Tikslai: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei 

švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

  

Uždaviniai:  

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, švietėjišką pagalbą. 

2. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

3. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas mokyklai aktualiomis temomis. 

4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus. 

5. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose. 

6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

7. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis 

profesiją, atitinkančią norus ir galimybes. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, 

poreikius, socialinės  aplinkos ir kitas ypatybes. 

8.  Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 



 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas Laukiami rezultatai 

1.  Vaiko gerovės komisijos darbo plano 

rengimas (toliau VGK). 

2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

VGK darbo grupė Parengtas VGK darbo planas. 

2.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Ne rečiau kaip 

1 kartą  per 3 

mėn.  

VGK darbo grupė Svarstomos iškilusios problemos, laiku 

teikiama pagalba. 

3.  Parengti VGK veiklos ataskaitą. Iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 

d. 

VGK darbo grupė Parengta VGK veiklos ataskaita. 

4.  Supažindinti (priminti), aptarti su 1–10 klasių 

mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) 

mokyklos „Mokinio elgesio taisyklėmis“, 

„Uniformos dėvėjimo taisyklėmis“, „Vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis“, netinkamo elgesio  

rekomendacijomis“. 

2020 rugsėjo 

mėn. 

1–10 klasių auklėtojai, 

VGK darbo grupė 

Mokiniai laikysis taisyklių, bus saugi ir 

sveika ugdymosi aplinka. 

5.  Supažindinti (priminti), aptarti įstatymus apie 

pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje 

vietoje, šiukšlinimą  ir atskaitomybe už šių 

įstatymų  nesilaikymą. 

2020 rugsėjo 

mėn. 

1–10 klasių auklėtojai, 

VGK darbo grupė 

Mokiniai laikysis taisyklių, bus saugi ir 

sveika ugdymosi aplinka. 

6.  Rizikos grupės, socialiai remtinų, socialinės 

paslaugas gaunančių mokinių sąrašų 

sudarymas. 

2020 m. 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas 

Išaiškinti rizikos mokiniai, laiku teikiama 

pagalba. 

7.  Individualus darbas su naujai į mokyklą 

atėjusiais mokiniais.  

Visus metus VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas 

Pagalba adaptuojantis mokykloje. 

8.  Darbas su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių:  

 Sudaryti ir patvirtinti mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

sąrašą, mokytojų informavimas apie 

naujai atvykusius mokinius, turinčius 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių; 

 aprobuoti ir suderinti individualizuotas 

2020 m.  

rugsėjo mėn.   

 

 

 

Visus metus 

 

 

VGK darbo grupė  



ir pritaikytas programas; 

 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo 
poreikių, rekomendavimas įvertinti 

gebėjimus VGK ir rekomendacijų tirti 

ugdymosi gebėjimus Anykščių 

švietimo pagalbos tarnyboje; 

 bendravimas ir bendradarbiavimas su 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo 

(si)  poreikių, tėvais; 

 supažindinimas su individualizuotų, 
pritaikytų, socialinių įgūdžių mokymo 

programų rašymo rekomendacijomis;  

 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo 
(si) poreikių sėkmės ir problemos; 

 informacijos mokytojams, dirbantiems 
su mokiniais, turinčiais, specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pateikimas; 

 informacijos  ŠMM, SPPC 

internetinėse svetainėse peržiūra ir 

mokytojų informavimas; 

 bendravimas ir bendradarbiavimas su 
Anykščių švietimo pagalbos 

specialistais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal situaciją 

9.  Mokyklos lankymumo prevencija: 

 Blogai lankančių mokinių 
registravimas, individualūs pokalbiai 

su tais mokiniais; 

 prevenciniai pokalbiai su linkusiais 
praleidinėti pamokas mokiniais; 

 nuolatinis kontaktų palaikymas su 
linkusiais praleidinėti pamokas 

mokinių tėvais; 

 pokalbiai su policijos pareigūnais 

pamokų nelankymo klausimais. 

 

Visus metus 
 

 

Esant 

poreikiui 

 

 

 

 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas, 
klasių auklėtojai. 

Išsiaiškintos mokyklos nelankymo 

priežastys, sugrąžinami vaikai į mokyklą. 

10.  Krizių prevencija: Esant VGK darbo grupė Informacijos suteikimas apie krizę. 



 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti 
krizės valdymo planą; 

 parengti informaciją ir informuoti apie 

krizę mokyklos 

bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinę 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos 

tarnybą; 

 įvertinti mokyklos bendruomenės 
grupes ir asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti jos 

teikimą. 

krizinėje 

situacijoje 

 

11.  ŽIV/ AIDS, prekybos žmonėmis,  

prevencija: 

 „Pasaulinės AIDS dienos 

paminėjimas; 

 teminės klasių valandėlės ŽIV/ AIDS 
tema. 

 

 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

 

VGK darbo grupė, klasių 

auklėtojai, socialinis 

pedagogas, 

mokinių taryba. 

 

Mokiniai įtraukiami į aktyvią veiklą, 

informacijos rinkimas. 

12.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų prevencija: 

 Pasaulinės dienos be tabako 

minėjimas;  

 teminės klasių valandėlės alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų prevencijos tema; 

 

 

 

2021 m. 

gegužės mėn. 

 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas, 

mokinių taryba. 

Bus stiprinama vaiko asmenybė 

neigiamiems socialiniams reiškiniams bei 

kuriama saugi ir sveika ugdymosi aplinka. 

Mokiniai įgys reikiamų žinių apie 

neigiamas alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

pasekmes. Informacijos suteikimas, 

rizikingų situacijų vengimas, mokėjimas 

pasakyti „ne“. 



13.  Teisės pažeidimų prevencija: 

 Saugaus eismo pamokėlės; 

 1–4 kl. akcija ,,Saugus kelias į 

mokyklą ir iš mokyklos namo“.  

Svečiuose Anykščių r. policijos  

darbuotojai; 

 tarptautinės antikorupcinės dienos 
minėjimas 5–10 kl.;  

 teminės klasių valandėlės 
antikorupcine tema. 

 

2020 m. 

gegužės mėn. 

 

 

 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas 

 

Bendraujant su pareigūnu, mokiniai įgys 

reikiamų žinių, diskutuos rūpimais 

klausimais. 

14.  Smurto ir patyčių prevencija: 

 Mokykloje 1–10  klasėms vykdoma 
smurto prevencijos programa 

„Opkus“; 

 mokinių stebėjimas koridoriuose ir 
lauke pertraukų metu; 

 Tolerancijos dienos minėjimas; 

 akcija: „Savaitė be patyčių 2021“.  

 

 

2020 m. 

Rugsėjo–

gegužės mėn. 

Kiekvieną 

dieną 

lapkričio mėn. 

2021 m. kovo 

mėn. 

 

 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

budintys mokytojai. 

Išaiškintas smurto paplitimas mokykloje, 

numatyti pagalbos veiksmai 

nukentėjusiam ir smurtaujančiam. 

Mokinių užimtumas, bendruomenės 

bendradarbiavimas.  

Mokinių diskusijos, 

Prevencija. 

15.  Sveikos gyvensenos ugdymo prevencija: 

 Susitikimas visuomenės sveikatos 
specialistu. IUG, PUG ir 1–4 klasėms: 

   kuprinių svėrimo akcija;  

 sveikos akys; 

 asmens higiena; 

 5–10 klasėms: 

  lytiškumo prevencija; 

 žiemos traumos; 

 IUG, PUG ir 1–4 klasėms „Vasaros 

atostogos. Kaip atostogauti saugiai?“; 

 paskaitos apie sveiką gyvenseną.  

 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGK darbo grupė, 

socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

centro specialistas. 

 

 

Mokiniai įgys reikiamų žinių, išsiaiškins 

rūpimus klausimus. 



16.  Bendradarbiavimas su Anykščių r.: 

 VTAS; 

 Anykščių r. socialinių paslaugų centro 

specialistais; 

 policijos pareigūnais; 

 Anykščių švietimo pagalbos tarnyba; 

 psichikos sveikatos centru;  

 Traupio seniūnijos darbuotojais; 

 bendruomenės slaugytoja. 

 

Pagal poreikį 

 

VGK darbo grupė 

 

Pagalba sprendžiant mokinių socialines 

problemas, šalinant pamokų nelankymo 

priežastis. 

17.  Inicijuoti pedagogų švietimą prevencinės 

veiklos klausimais (psichotropinių medžiagų 

vartojimo, nusikalstamumo, smurto ir kt.). 

Visus metus VGK darbo grupė Informacijos suteikimas apie prevenciją. 

18.  Anketavimas, apklausos, tyrimai žalingų 

įpročių prevencijos tikslu, siekiant išvengti 

arba sumažinti smurto atvejų, adaptacijos 

klausimais. 

Pagal poreikį VGK darbo grupė Medžiaga panaudojama pasitarimų, 

posėdžių metu, tėvų susirinkimuose. 

19.  Kaupti metodinę prevencinę literatūrą. Visus metus Biblioteka, socialinis 

pedagogas 

Informacijos suteikimas. 

20.  Leisti stendą prevencinėmis temomis. 

 

Mokslo metų 

eigoje. 

VGK darbo grupė. Informacijos suteikimas. 

 

____________ 


