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Funkcijos: 

• vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi 

poreikius, problemas ir jų priežastis (savo vertinime remiasi turima gimnazijoje atliktų tyrimų, 

vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis), nustato švietimo pagalbos priemonių 

prioritetus, kryptis, teikimo formą; 

• nagrinėja gimnazijos mokinių nenoro lankyti gimnaziją, baimių eiti į gimnaziją, 

nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į gimnaziją ir 

sėkmingai mokytis; 

• spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, 

švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir 

gimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, 

išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus 

teikiama, kas ir už ką bus atsakingas; 

• analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja 

švietimo pagalbos priemonių teikimą; 

• įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius 

projektus; 

• vykdo gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų 

prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse; 

• organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą; 

• teikia siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo 

mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos, mokinių 

sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo; 

• atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (tame tarpe atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo 

programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą 

mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Vilniaus rajono 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT); 

• įvykus krizei gimnazijoje, organizuoja krizės valdymo priemones. 

 

Tikslas: 

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

palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą/individualizavimą specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams. 

 

Uždaviniai: 

• Orientuotis į skirtingus mokinius, skirti dėmesį kiekvienam vaikui. 



• Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir 

logopedinę pagalbą vaikui. 

• Siekti, kad gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvautų prevenciniame gimnazijos 

darbe. 

• Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, seminarus 

mokyklos bendruomenei, skirtus socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti. 

• Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklos ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.  

• Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, renginiuose. 

• Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams vaiko gerovės klausimais 

pagal įstatymą.  

• Vykdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (tame tarpe gabių vaikų), 

ugdymą bei švietimo pagalbos teikimą. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį 

(pakartotinį) vertinimą.  

• Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo 

bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir 

laisvėms. 

• Stiprinti bendruomeniškumą gimnazijoje, pilietinių ir dvasinių vertybių ugdymą. 

• Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

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

• Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiko ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

• Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 

Veiklos planas 

 

Eil.

Nr. 
Veikla Laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 
Pastabos 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  

Sudaryti gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

planą 2022-2023 m.m. 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

VGK nariai Parengtas 

gimnazijos 

VGK veiklos 

planas 2022-

2023 m. m. 

 

2.  

Organizuoti VGK posėdžius. Pagal poreikį 

(ne rečiau 

kaip vieną 

kartą per 2 

mėn.) 

J.Veličkienė Savalaikė  

pagalba 

mokiniui, 

pedagogui, 

tėvams/globėja

ms 

 

3.  

Organizuoti VGK pasitarimus 

teisės pažeidimų, gimnazijos 

nelankymo, destruktyvaus 

elgesio klausimais. 

Pagal poreikį J.Veličkienė Bendri 

susitarimai 

padės 

sėkmingiau 

spręsti ugdymo, 

mokinių 

lankomumo 

ir elgesio 

problemas. 

 

4.  
Kurti pagalbos modelį elgesio 

ir emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams.  

Per m.m. VGK nariai   

5.  Parengti VGK veiklos 2022-2023 J.Veličkienė Gimnazijos  



ataskaitą. m.m. 

pabaigoje 

bendruomenės 

informavimas 

apie VGK 

nuveiktus 

darbus per 2022-

2023 m.m. 

PREVENCINĖ VEIKLA 

1.  

Supažindinti (priminti) visų 

klasių mokinius su Mokymo 

sutarties reikalavimais, Vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis. 

Aktualizuoti klasės taisykles. 

Rugsėjis Klasių vadovai 

D.Nikandrova 

Mokiniai pažins 

(prisimins) 

mokyklos 

vidaus darbo, 

saugaus elgesio 

taisykles, 

mokinių 

pareigas ir 

teises.  

 

2.  

Rinkti informaciją apie 

mokinius, atvykusius mokytis į 

gimnaziją iš kitų ugdymo 

įstaigų bei į pirmą klasę. 

Rugsėjis D.Nikandrova 
 

 

3.  

Krizės valdymo gimnazijoje 

organizavimo veiksmų 

aptarimas ir patvirtinimas. 

Mokslo 

metų 

pradžioje 

J.Veličkienė  

VGK nariai 

 
 

4.  

Socialinės pedagoginės 

pagalbos gavėjų sąrašo 

tikslinimas ir sudarymas. 

Rugsėjis D.Nikandrova Sudarytas 

sąrašas. Laiku 

teikiama 

pagalba. 

 

5.  

Papildyti ar/ir užvesti bylas 

mokiniams, turintiems elgesio, 

lankomumo bei kitų problemų. 

2022-2023 

m.m. 

D.Nikandrova 
 

 

6.  

Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija. 

Rugsėjis-

spalis 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

J.Voinova 

  

7.  

Fizinis aktyvumas „Apibėk 

mokyklą“. 

Rugsėjis-

spalis 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

J.Voinova 

  

8.  

Pranešimas „Vaikų burnos 

priežiūra“. 

Rugsėjis -

spalis 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

J.Voinova 

  

9.  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų kalbos lavinimas. 

Rugsėjis-

gegužė 

J.Skripskienė   

10.  

Pirmos ir penktos klasių 

mokinių mokymosi ir elgesio 

ypatumų stebėjimas 

adaptacinio periodo metu. 

Rugsėjis - 

lapkritis 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

Įvertintas 

pirmos ir 

penktos klasių 

mokinių 

prisitaikymas 

mokykloje, 

pagalbos 

poreikio 

 



išsiaiškinimas. 

11.  

Atsakingo antibiotikų 

vartojimo skatinimas 

Spalis Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

J.Voinova 

  

12.  
Disleksijos pažinimo savaitė 

#GoRedForDyslexia 

Spalio 17-

21 d. 

J Skripskienė   

13.  

Emocinio raštingumo 

užsiėmimai (priešmokyklinė ir 

ikimokyklinė grupės). 

Spalis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

14.  
Tolerancijos dienos minėjimas. Lapkričio 

16 d. 

D.Nikandrova  

J.Skripskienė 

Klasių vadovai 

 
 

15.  
Savaitinis projektas pradinių 

klasių mokiniams „Mano 

svajonė“. 

Lapkričio 

21-25  

VGK 

J.Skripskienė 

  

16.  

Psichinės sveikatos stiprinimas 

(paskaitos-diskusijos (5-12 kl.) 

Lapkritis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

 
 

17.  

Projektas „Graži šypsena“. Lapkritis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

18.  

Anketinė apklausa ir rezultatų 

analizavimas “Mokinių gera 

savijauta gimnazijoje”. 

Lapkritis - 

gruodis 

D.Nikandrova  

VGK 

Gautos išvados 

padės atskleisti 

patyčių mastą 

gimnazijoje. 

Numatyti 

pagalba 

nukentėjusiam ir 

smurtaujančiam. 

Pranešimas 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje. 

 

19.  

7-8, IG-IVG kl. mokinius 

supažindinti su įstatymais apie 

pirotechnikos naudojimą bei 

šiukšlinimą viešoje vietoje ir 

atsakomybę už šių įstatymų 

nesilaikymą. 

Gruodis D.Nikandrova Mokiniai 

susipažins su 

įstatymais ir 

atsakomybe. 

 

20.  
Akcija „Dalinkimės Kalėdų 

gerumu“. 

Gruodis D.Nikandrova 

Mokinių taryba 

  

21.  

„Saugus elgesys ant ledo“ Gruodis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

22.  

Sveikatos ugdymo veiklos 

mikroorganizmų tema. 

Gruodis-

sausis 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

23.  Pasaulinės AIDS dienos Gruodžio A. Subotkevič 
 

 



minėjimas. Piešinių paroda. 1 d. Klasių vadovai 

24.  

Akcija „Sveikatingumo 

mėnuo“. 

Vasaris VGK nariai 

D. Bucinskienė 

N.Muchlajeva 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

Mokiniai suvoks 

sveikos 

gyvensenos 

svarbą ir taikys 

žinias ir 

įgūdžius savo 

gyvenime. 

 

25.  

Pirmos pagalbos mokymai. Vasaris Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

26.  

Dalyvavimas ,,Vaikų linija“ 

inicijuojamose ,,Kovas -  

sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ“ veiklose. 

Kovas VGK nariai 

D.Nikandrova 

J.Skripskienė 

Klasių vadovai 

Pedagogai, 

mokiniai įtraukti 

į renginius. 

Pagal 

atskirą 

planą 

27.  

Emocinio raštingumo 

užsiėmimai (priešmokyklinė ir 

ikimokyklinė grupės). 

Kovas Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

28.  

Projektas „Graži šypsena“. Kovas Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

29.  
Akcija, skirta Pasaulinei Dauno 

sindromo dienai paminėti. 

Kovas 

21d. 

J.Skripskienė   

30.  

Pranešimas Mokytojų tarybos 

posėdyje „Poveikio priemonių 

taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams 

įgyvendinimo mokykloje 

galimybės“. 

Balandis D.Nikandrova 

 

Mokytojų 

švietimas. 

 

31.  
Akcija „Darom 2023“ – 

bendradarbiavimas su 

Parudaminio girininkija. 

Balandis VGK nariai 

A.Archipova 

Klasių vadovai 

 
 

32.  
Akcija, skirta Pasaulinei 

autizmo supratimo dienai 

paminėti 

Balandis 

2d. 

J.Skripskienė   

33.  
Gerumo akcija „Būkime kartu 

su mamomis“. 

Gegužė N.Muchlajeva 

J.Andrejeva 

VGK nariai 

 
 

34.  

Erkių ir jų platinamų ligų 

prevencija. 

Gegužė-

birželis 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

35.  
Vaikų vasaros socializacijos 

projektas „Saulutė“. 

Birželis D.Nikandrova  

I.Nedeliaj 

  

36.  
Dalyvavimas sveikatos 

stiprinimo programoje 

„Mes – sveikuoliai“. 

2022-2023 

m.m 

VGK nariai 

J.Veličkienė 

  

37.  

Vykdant Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinę 

programą,  Sveikatos, 

2022-2023 

m.m. 

VGK nariai, 

klasių vadovai,  

mokytojai 

dalykininkai  

 
 



lytiškumo ugdymo ir rengimo 

šeimai bendrąją programą bei 

Smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos tvarkos aprašą 

integruoti VGK narių veiklą į 

klasių valandėles. 

38.  
Atlikti įvairius tyrimus 

gimnazijai aktualiais 

klausimais. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 
 

 

39.  

Dalyvavimas įvairiuose 

konkursuose ir renginiuose 

mokykloms, kurie yra 

skelbiami internetinėse 

svetainėse. 

Pagal 

poreikį ir 

galimybę 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

  

40.  

Organizuoti individualią 

pagalbą socialinę atskirtį 

patiriantiems mokiniams.  

Individualūs socialinio 

pedagogo pokalbiai su 

mokiniais.  

2022-2023 

m.m. 

D.Nikandrova  
 

 

41.  

Lankymasis mokinių šeimose 

kartu su klasės vadovu. 

2022-2023 

m.m. 

D.Nikandrova 

Klasių vadovai 

Patikrintos 

mokinių 

gyvenimo 

sąlygos, 

informuoti tėvai 

apie vaikų 

lankomumą ir 

pasiekimus, 

priimti 

sprendimai. 

 

42.  

Vesti lankomumo apskaitą, 

išaiškinant daugiausiai be 

pateisinamos priežasties 

praleidžiančius mokinius ir 

klasę, taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas 

lankomumo tvarkos apraše. 

2022-2023 

m.m. 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

 
 

43.  
Dalyvauti tėvų susirinkimuose, 

klasių valandėlėse. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 
 

 

44.  

Konsultuoti mokinius bei jų 

tėvus sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais. 

Organizuoti diskusijas sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais. 

2022-2023 

m.m. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

 
 

45.  
Vykdyti mokinių ir jų tėvų 

individualias konsultacijas. 

Nuolat VGK nariai 
 

 

46.  
Dalyvavimas įvairiuose 

prevenciniuose projektuose. 

Kai bus 

skelbiami 

VGK nariai 
 

 

47.  
Teikti paramą mokiniams, 

tėvams ir mokytojams krizių 

metu. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 
 

 



48.  
Mokinių veiklos ir elgesio 

stebėjimas pamokų ir 

neformaliojo ugdymo metu. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 
 

 

49.  
Pašalinių asmenų lankymosi 

mokykloje apskaita ir kontrolė. 

Nuolat O.Turovskaja 
 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

1.  

Peržiūrėti ir suderinti su VGK 

pirmininku, pedagogų 

parengtas pritaikytas ir 

individualizuotas mokymo 

programas. 

Individualizuotų ir pritaikytų 

programų aptarimas ir 

suderinimas su tėvais. 

Pusmečio 

pradžioje 

J.Skripskienė   

2.  

Įvertinti gimnazijos 

bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti 

jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

J.Skripskienė 

  

3.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių sąrašo 

tikslinimas ir  sudarymas, 

remiantis PPT išvadomis. 

Rugsėjis J.Skripskienė Sudarytas 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokinių sąrašas. 

 

4.  

Posėdžiai dėl mokinių 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių pirminio vertinimo, 

dokumentų paruošimas ir 

pateikimas Vilniaus r. PPT. 

Pagal poreikį VGK nariai 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių vadovai 

  

5.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių pusmečių ugdymosi 

rezultatų aptarimas.   

Pusmečio 

pabaiga 

J.Veličkienė 

VGK nariai 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių vadovai 

Mokinio 

pažangos 

pokyčių 

įvertinimas ir 

tolimesnės 

pagalbos 

numatymas.  

 

6.  

Rinkti ir kaupti medžiagą apie 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių ugdymo rezultatus. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai Sukauptos 

medžiagos 

analizė padės 

kokybiškiau 

planuoti savo 

veiklą kitiems 

mokslo metams. 

 

7.  

Pildyti SUP turinčių mokinių 

aplankus, kaupti medžiagą apie 

jų ugdymosi pažangą, 

vystymosi raidą. 

Per m.m. J.Skripskienė   

8.  

SUP mokinių parengimas 

dalyvavimui įvairiuose 

konkursuose, renginiuose. 

Pagal poreikį VGK nariai 

Klasių vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

Mokinių, 

turinčių SUP, 

integracija į 

visuomenę. 

 



9.  

Užtikrinti mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

(negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) tenkinimą ir 

tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

pasiekimus ir nesėkmes su 

mokytojais ir tėvais; 

2. aptarti namuose 

besimokančių mokinių 

mokymosi pasiekimus bei 

nesėkmes; 

3. ypatingą dėmesį skirti naujai 

atvykusiems į mokyklą 

mokiniams, besimokantiems 

pagal individualizuotas ir 

pritaikytas bendrąsias ugdymo 

programas bei jų klasių 

vadovų, mokytojų 

konsultavimui; 

4. prireikus rekomenduoti 

vaiko psichines ir fizines galias 

atitinkančią ugdymo ir 

lavinimo įstaigą; 

5.teikti rekomendacijas 

mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, 

būdų, mokymo priemonių 

naudojimo. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių vadovai 

Nuolatinė, 

efektyvi ir 

savalaikė 

individua-

lizuota pagalba. 

 

10.  

Vykdyti individualų ar grupinį 

darbą su vaikais/mokiniais, 

kuriems reikalinga švietimo 

pagalba. 

Visus mokslo 

metus 

J.Skripskienė Savalaikė  

pagalba vaikui/ 

mokiniui. 

Pagal 

sudarytą 

tvarkaraš

tį 

11.  

Stebėti ir koreguoti socialinės 

aplinkos įtaką SUP mokinių 

ugdymo pasiekimams. 

Individualūs socialinio 

pedagogo pokalbiai su SUP 

mokiniais. 

Nuolat D.Nikandrova    

MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR TĖVŲ ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

1.  

Bendradarbiauti su mokyklos 

bendruomene kvaišalų 

vartojimo, smurto bei patyčių 

prevencijos veikloje. 

Pagal poreikį D.Nikandrova   

2.  
Informacinių pranešimų 

pateikimas apie VGK veiklą 

mokyklos svetainėje. 

Nuolat VGK nariai   

3.  

Ruošti stendinę medžiagą 

prevenciniais klausimais 

mokiniams, pedagogams, 

tėvams. 

Nuolat VGK nariai   

4.  Tėvų kvietimas į VGK Pagal poreikį VGK nariai   



posėdžius. 

5.  
Tėvų konsultavimas dėl 

mokinių mokyklos nelankymo, 

elgesio problemų. 

Nuolat J.Veličkienė 

D.Nikandrova 

  

6.  

Individualios konsultacijos 

mokytojams rengiant 

individualias bei pritaikytas 

programas. 

2022-2023 

m.m. 

J.Skripskienė 

VGK nariai 

  

7.  
Individualios konsultacijos 

mokytojams ugdant gabius 

vaikus. 

2022-2023 

m.m. 

J.Skripskienė 

VGK nariai 

  

8.  

Teikti individualias 

konsultacijas dėl sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių: mokiniams, tėvams, 

mokytojams.  

Pagal poreikį Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

J.Voinova 

  

9.  

Teikti konsultacijas 

mokytojams ir tėvams apie 

mokinių mokymosi sunkumus 

(sutrikimus, negalias). 

Nuolat J.Skripskienė Informacijos 

sklaida. 

Mokytojams, 

mokiniams ir 

tėvams bus 

suteikta tinkama 

pagalba.  

 

10.  

Informacinis pranešimas 

pradinių klasių mokytojams ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojoms tema 

„Aplinkos pritaikymas ugdant 

vaikus, turinčius įvairiapusį 

raidos sutrikimą“. 

Rugsėjis J.Skripskienė Gerosios 

patirties sklaida. 

 

11.  

Pokalbis gimnazijos metodinės 

grupės posėdyje dėl specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių prioritetų. 

Spalis – 

lapkritis 

J.Skripskienė Informacijos 

sklaida. 

 

12.  

Pranešimas bendruomenei 

„Ergonomiška darbo vieta, 

regos higiena, saugus darbas 

kompiuteriu“. 

Spalis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

13.  

Pranešimas tėvams apie LNL 

(lėtinės infekcinės ligos) 

Lapkritis Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

J.Voinova 

  

14.  

Pokalbis su gimnazijos klasių 

vadovais dėl darbo krypčių su 

rizikos grupei priklausančiais 

mokiniais. 

Lapkritis D.Nikandrova   Klasės 

vadovai 

15.  

Pranešimas „Darbas su vaikais, 

turinčiais elgesio ir emocinių 

sunkumų bei sutrikimų“. 

Gruodis J.Skripskienė Gerosios 

patirties sklaida. 

 

16.  

Konsultuoti tėvus, kaip spręsti 

problemas, susijusias su 

įvairiais vaikams kylančiais 

sunkumais (patiriančiais 

seksualinę prievartą, smurtą, 

priklausomybę nuo alkoholio, 

Nuolat D.Nikandrova  
 



tabako, narkotinių medžiagų ir 

pan.). 

KRIZIŲ VALDYMAS 

1.  

Informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę, 

žiniasklaidą, mokyklos 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, 

teritorinę policijos įstaigą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

2.  

Įvertinti mokyklos 

bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga 

psichologinė pagalba ir 

organizuoti jos teikimą.  

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai Pagalbos būdų  

numatymas 

  

3.  
Atstovauti ir ginti vaikų teises 

švietimo įstaigoje, teisėsaugoje 

ir kitose institucijose. 

Per m.m. J.Veličkienė 

D.Nikandrova 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija pasilieka teisę 2022-2023 m.m. veiklos planą keisti, koreguoti, 

atsižvelgiant į veiklos pobūdį. 

 

APTARTA: 

VGK posėdyje 

2022 m. rugpjūčio 30 d.  

Protokolo Nr. 1 

 

 

 

 


