
VAIKO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS  

 

Vaiko gerovės užtikrinimo procesą mokykloje  koordinuoja nuolat veikianti mokyklos 

vaiko gerovės komisija: 

Eil. 

Nr. 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) 

veiklos turinys 
Data Atsakingas 

1. VGK posėdžių organizavimas: 

a) dėl mokinių lankomumo, 

pažangumo ir drausmės problemų; 

b) dėl elgesio taisyklių pažeidimų, 

žalingų įpročių, smurto, patyčių 

atvejų; 

c) dėl vaikų, gyvenančių šeimose 

patiriančiose socialinę riziką ir 

kurioms taikoma atvejo vadyba. 

d) dėl pagalbos gavėjų sąrašų, 

pritaikytų ir individualizuotų 

programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

suderinimo; 

e) dėl specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi pasiekimų aptarimo; 

f) dėl mokinių, patiriančių mokymosi 

sunkumų, tolesnio ugdymo eigos 

nustatymo; 

g) dėl pirmokų, penktokų, naujai 

atvykusių, grįžusių iš užsienio 

mokinių adaptacijos. 

Kartą per 

mėnesį 

(esant 

poreikiui – 

dažniau) 

 

 

VGK pirmininkas, 

 pirmininko pavaduotojas.  

 

 

2. Švietimo pagalba elgesio ir emocijų 

sutrikimų, lankomumo problemų 

turintiems mokiniams. 

Pagal 

poreikį 

Švietimo pagalbos specialistai 

3. Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, socialiniais, specialiojo 

ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo 

klausimais. 

Pagal 

poreikį 

Švietimo pagalbos specialistai 

4. Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant prevencinę, 

psichologinę ir kt. literatūrą. 

Visus metus VGK nariai 

5. VGK veiklos ataskaitos rengimas. Sausis VGK pirmininkas 



PREVENCINĖ VEIKLA (MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS) 

 

6. 

1-10 klasių mokinių supažindinimas su 

mokyklos mokinio elgesio taisyklėmis 

pasirašytinai, sutarčių sudarymas su 

naujai atvykusių mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

Rugsėjis Klasių auklėtojai,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

  

 

7. Pamokų lankomumo, vėluojančių į 

pamokas mokinių kontrolė. 

Visus metus Klasių auklėtojai,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

 

8. Drausmės pažeidimo nagrinėjimas ir 

poveikio priemonių taikymas: pamokos 

Studijos metodas. 

Visus metus Klasių auklėtojai,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, 

socialinis pedagogas  

9. Mokinių lankymas namuose. Pagal 

poreikį 

Klasių auklėtojai,  

VGK nariai 

10. Patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos įgyvendinimas 

mokykloje 

Visus metus Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, aptarnaujantis 

personalas, VGK nariai 

11. Patyčių prevencijos programos 

„Antrasis žingsnis“ įgyvendinimas 

Visus metus Pradinių klasių mokytojai  

  

12. Patyčių prevencijos programos 

„Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas 

Visus metus 5-10 kl. auklėtojai 

13. Dalyvavimas klasės tėvų 

susirinkimuose. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

14. Pagalba klasių auklėtojams 

organizuojant klasės valandėles. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

15. Mokytojų budėjimas pertraukų metu 

mokyklos koridoriuose, valgykloje, 

kieme. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  



16. Pokalbiai, diskusijos su mokiniais – 

mokytojais, mokiniais – tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokiniais – 

tėvais (globėjais, rūpintojais) – 

mokytojais, iškilus įvairioms ugdymo 

problemoms. 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, švietimo pagalbos 

specialistai. 

  

17. Individualios konsultacijos,  pokalbiai  

su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Visus metus Švietimo pagalbos specialistai, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

18. Informacinių stendų, lankstinukų, 

skrajučių rengimas sveikos gyvensenos, 

patyčių, žalingų įpročių prevencijos, 

spec. ugdymo temomis 

Visus metus Švietimo pagalbos specialistai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas  

SPECIALUSIS UGDYMAS 

19. Individualus ir/ar grupinis mokytojų 

konsultavimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo, 

pritaikytų ir individualizuotų programų 

sudarymo klausimais 

Rugsėjis, 

sausis arba 

pagal poreikį 

Specialusis pedagogas,  

logopedas 

20. Pritaikytų ir individualizuotų ugdymo 

programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

suderinimas. 

Rugsėjis, 

vasaris 

Mokyklos direktorius 

21. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų vertinimas ir 

aptarimas, tolimesnio ugdymo eigos  

numatymas. 

Vasaris, 

birželis 

Švietimo pagalbos specialistai, 

klasės (dalyko) mokytojai  

 

22. Mokinių, patiriančių mokymosi 

sunkumų,  galių ir sunkumų įvertinimas, 

ugdymosi sunkumų priežasčių 

nustatymas, rekomendacijų dėl tolesnio 

ugdymo eigos pateikimas 

Pagal 

poreikį 

Švietimo pagalbos specialistai,  

klasės (dalyko) mokytojai. 

23. Švietimo  pagalbos teikimas pagal 

sudarytus tvarkaraščius ir metodinės 

veiklos vykdymas pagal atskirus planus. 

Visus metus Švietimo pagalbos specialistai 

TIRIAMOJI – ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS 

PARTNERIAIS 



24. Pirmokų, penktokų ir kitų naujai 

atvykusių mokinių stebėjimas, tyrimai, 

adaptacinio laikotarpio aptarimas. 

Rugsėjis –

gruodis 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui,  

socialinis pedagogas 

    25. Vaiko individualios pažangos (VIP) 

duomenų analizė 5-10 klasėse 

Balandis, 

gruodis arba 

pagal poreikį 

Pavaduotojas ugdymui  

V. Parnarauskas 

26. Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė 

– šviečiamoji sklaida internetiniame 

mokyklos tinklapyje, socialiniuose 

puslapiuose, e-dienyne, susirinkimuose. 

Visus metus VGK nariai, klasių vadovai, 

mokytojai dalykininkai 

27. Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis (ŠPT, vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, policijos 

komisariatu, socialinių paslaugų centru, 

švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, 

visuomenės sveikatos centru, 

seniūnijomis). 

Visus metus Direktorė A. Zavadskienė  

 


