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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Uždaviniai: 

 Organizuoti ir dalyvauti įvairaus pobūdžio prevenciniuose renginiuose, susitikimuose, diskusijose,  

paskaitose, seminaruose bendruomenei aktualiomis temomis.  

 Gerinti pamokų lankomumą, kuriant patrauklią ugdymo (si) aplinką. 

 Stebėti ir analizuoti, kaip teikiama švietimo pagalba ir kaip švietimo programos pritaikomos  

specialiųjų poreikių mokiniams.  

 Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.  

 Bendradarbiauti su kitomis institucijomis. 

Priemonės ir renginiai 

Veikla Data Atsakingi Pastabos 

Veiklos planavimas metams, veiklų  

ataskaitos analizė 

2017 m.gruodis 

2018 m.sausis 

Komisijos 

pirmininkas 

Ataskaitas 

specialistai, darbo 

grupės teikia kas 

pusmetį 

VGK posėdžiai, pasitarimai Pagal poreikį Komisijos 

pirmininkas 

Dalyvauja 

kviečiami mokiniai, 

jų tėvai, klasių 

auklėtojai 

Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su mokyklos Mokinio 

elgesio taisyklėmis, poveikio priemonių 

taikymu netinkamai besielgiantiems 

mokiniams  

Rugsėjis  1-10 (11-12) 

klasių auklėtojai 

 

Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo 

klausimais 

Visus metus 

pagal poreikį 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Prevencinių programų temų, integruojamų 

į dėstomus dalykus ir klasių auklėtojų 

veiklą, numatymas 

Rugpjūtis R.Tubienė, 

L.Vitkūnaitė, 

E.Kepalienė 

 

Informacijos apie VGK veiklą pateikimas,  

mokyklos interneto svetainėje 

Visus metus VGK nariai  

Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, prevencinės, psichologinės, 

specialiosios pedagoginės literatūros 

savarankiškas skaitymas, gaunamųjų 

raštų, naujausios informacijos, susietos su 

VGK veikla, nagrinėjimas 

Visus metus VGK nariai  

Pagalba klasių auklėtojams organizuojant 

prevencinę, socialinę veiklą, klasės 

Visus metus 

pagal poreikį 

VGK nariai  



valandėles  

Informacinių stendų, lankstinukų, žinučių 

ir kt. informacinių priemonių rengimas 

apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių, 

smurto prevencijos temomis. 

Visus metus VGK nariai  

Mokinių nemokamo maitinimo ir 

pavežėjimo organizavimo koordinavimas 

Visus metus Socialinis 

pedagogas 

Derinama su 

mokyklos 

administracija 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų vertinimas, aptarimas 

Kovas, gegužė, 

gruodis 

L.Eitutienė 

I.Strumilienė 

Duomenis pateikia 

dalykų mokytojai 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

sąrašų derinimas  

Rugsėjis E.Eitutienė 

I.Strumilienė 

 

Pirmos ir penktos klasių, naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos stebėjimas. 

Rugsėjis- 

spalis, ir pagal 

poreikį visus 

metus, pagal 

numatytą 

laikotarpį 

L.Vitkūnaitė, 

L.Eitutienė, 

E.Kepalienė 

 

Tyrimas – „Adaptacija priešmokyklinėje 

grupėje,  1,5 klasėse“ 

Rugsėjis-

lapkritis 

L. Vitkūnaitė Tyrimo pristatymas 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

Informacijos apie krizę parengimas, 

vadovaujantis nustatyta tvarka, pateikimas  

Savivaldybei, Švietimo skyriui, Vaiko 

teisių apsaugos tarnybai, Policijai, 

mokyklos bendruomenei, žiniasklaidai 

Esant krizinei 

situacijai 

R.Tubienė, 

L.Vitkūnaitė 

Derinama su 

mokyklos 

direktoriumi 

Informacijos apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų, rinkimas, 

stebėjimas,  mokytojų ir tėvų 

konsultavimas 

Visus metus L.Vitkūnaitė, 

L.Eitutienė,  

 

Sveikos  gyvensenos  žinių  konkursas  5-

6 kl. mokiniams „Sveikatos aruodas“ 

Spalis-lapkritis Bendruomenės 

slaugytoja, R. 

Jurelienė 

Dalyviai- mokinių 

komandos pagal 

amžiaus grupes 

Tradicinė akcija „Naktis mokykloje“ 

(viena klasė ar tikslinė mokinių grupė) 

Laikas 

derinamas su 

kl. auklėtoju  

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pagalbą teikia kūno 

kultūros mokytoja 

M.Stankūnaitė 

Tolerancijos dienos minėjimas (stendas ar 

akcija) 

Lapkritis VGK nariai Konsultuoja dailės 

mokytoja  

Labdaros akcija „Padėk draugui“ Gruodis E.Kepalienė Konsultuoja klasių 

auklėtojos 

Protmūšis, skirtas Pasaulinei AIDS dienai 

paminėti 

Gruodis R.Jurelienė, 

L.Vitkūnaitė 

Konsultuoja 

bendruomenės 

slaugytoja 

Pamokų lankomumo ir vėlavimų kontrolė, 

ataskaitų analizė 

1-3 kartus per 

trimestrą 

R.Tubienė Posėdžio dalyviai- 

klasių auklėtojai, 

mokiniai, tėvai   

Labai gerai besimokančių, aktyviausių 

olimpiadų ir konkursų dalyvių, 

nugalėtojų, prizininkų pagerbimo renginys 

(ekskursija) 

Gegužė-birželis R.Tubienė, 

N.Kvieskienė 

 

Projekto „Sveikatiada“ veiklų 

koordinavimas ar/ir pagalba jas vykdant 

Visus metus VGK nariai  G.Vaičiuvienė, 

M.Stankūnaitė, 

V.Zlatkus 

Dalyvavimas patyčių prevencinės 

programos „Olweus“ ir OPKUS veiklose. 

Visus metus L.Vitkūnaitė  

Sporto ir turizmo diena Birželio mėn. VGK narisi Vykdo kūno 

kultūros, turistų 



būrelio mokytojai 

Renginys Tarptautinės šeimos dienos 

paminėjimui „Šeimos šventė“ 

Gegužės 15 d. E.Kepalienė, 

N.Kvieskienė, 

V.Audenienė 

 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

minėjimas „Vaikystės šventė“ 

Gegužės 31 d. N.Kvieskienė  

 

Numatomi rezultatai 

1. Dalyvaudami renginiuose, projektuose, šventėse mokiniai mokysis bendradarbiavimo,  

bendravimo kultūros, atsakomybės, pareigos, turiningo laisvalaikio leidimo. 

2. Klasės valandėlių ir kitų renginių metu atliks įvairias kūrybines užduotis, įgis   

komunikavimo ir socialinių kompetencijų, gilins žinias apie sveikatai žalingus įpročius ir 

medžiagas. 

3. Pagerės pamokų ir renginių lankomumas, mokinių užimtumas, sumažės smurto ir patyčių  

atvejų. 

 

VGK pirmininkė                                                                                         Rima Tubienė 


