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ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2022–2023 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, stiprinti mokinių socialinį-emocinį ugdymą progimnazijoje. 

 

Uždaviniai: 

 

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

2. Organizuoti prevencinius renginius, paskaitas, seminarus progimnazijos bendruomenei aktualiomis 

temomis. 

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų 

nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus, komisijos sprendimu  sudaryti pagalbos mokiniui 

planą. 

4. Tobulinti sistemos www.specis.lt naudojimą.  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingi asmenys 

1.  Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2022-

2023 m. m. teikimas tvirtinti. 

2022 m. rugsėjis VGK pirmininkė 

E.Garelčonka 

2.  VGK posėdžiai ir išplėstiniai posėdžiai.  

VGK pasitarimai vyksta nuotoliniu būdu.  

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, sekretorė 

J. Žaliaduonienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

3.  1-8 klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su progimnazijos Mokinių 

elgesio taisyklėmis, Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos tvarka. 

2022 m. rugsėjis Klasių vadovai 

4.  Prevencinės paskaitos dėl saugumo kelyje 2022 m. rugsėjis  Klasių vadovai,  

soc. pedagogai. 

5.  Pamokų lankomumo ir vėlavimo kontrolė. Visus mokslo 

metus, ne rečiau 

kaip kartą per 

mėnesį 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, socialinis 

pedagogas M. Velykis 

6.  Įvedus nuotolinį mokymą, mokinių mokymosi 

kontrolė, elgesio stebėsena vaizdo pamokose, 

tėvų bei atsakingų institucijų informavimas 

pagal poreikį.  

Vykstant 

nuotoliniam 

mokymui  

Socialiniai pedagogai M. 

Velykis ir S.Meilė 

7.  Mokinių uniformų dėvėjimo kontrolė. Visus mokslo 

metus, nerečiau 

Mokinių savivalda. 

J.Vapsvienė 

http://www.specis.lt/


 

kaip kartą per 

mėn. 

8.  Individualios ir grupinės psichologinės 

konsultacijos emocijų ir elgesio ar kitų sunkumų 

turintiems mokiniams, individualus tėvų 

(globėjų/rūpintojų) ir mokytojų konsultavimas. 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė R. 

Madzevičienė, 

psichologo asistentas 

M.Padervinskas 

9.  Psichologinė ir socialinė pagalba smurtą ar 

patyčias patyrusiems mokiniams. 

Įvykus smurtinei 

ar patyčių 

situacijai ir 

vėliau 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, psichologė 

R. Madzevičienė, 

psichologo asistentas 

M.Padervinskas, 

socialiniai pedagogai M. 

Velykis ir S.Meilė 

10.  Paskaitos progimnazijos mokiniams 

įgyvendinant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai rengimo programas. 

Visus mokslo 

metus 

Sveikatos priežiūros 

specialistė D. Kiršinienė, 

J.Liubčenko, socialiniai 

partneriai 

11.  Mokinių saugumo užtikrinimas pertraukų metu 

progimnazijoje ir progimnazijos kieme. 

Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Jančienė 

12.  Dalyvavimas projektuose, konkursuose, 

akcijose, prevencinių renginių organizavimas. 

Visus mokslo 

metus 

Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

13.  Mokinių adaptacijos problemų aptarimas. 2022 m. spalis, 

gruodis 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

14.  Pagalba klasių vadovams organizuojant klasių 

valandėles prevencine tematika. 

Pagal poreikį Psichologė R. 

Madzevičienė, 

psichologo asistentas 

M.Padervinskas, 

socialiniai pedagogai M. 

Velykis ir S.Meilė, 

socialiniai partneriai 

15.  Prevencinės programos „Antras žingsnis“ 

vykdymas 1-4 klasių mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, klasių 

vadovai 

16.  Prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymas 5-8 klasių mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, klasių 

vadovai 

17.  VGK veiklos ataskaitos parengimas ir 

pristatymas progimnazijos bendruomenei 

2023 m. birželis VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, 

pirmininkės pavaduotojas 

M. Velykis 

18.  Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto 

socialiniais partneriais dėl mokinių, turinčių 

elgesio, emocijų, socialinių, mokymosi ir kt. 

problemų, dėl dalyvavimo jų organizuojamuose 

prevenciniuose renginiuose, susirinkimuose. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

19.  Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas, 

suderinimas su Vilniaus miesto PPT. 

Iki 2022 m. 

rugsėjo 9 d. 

Specialioji pedagogė 

S.Balčiūnienė, logopedė 

R. Trioškienė 



 

20.  Mokytojų, tėvų ir mokytojų konsultavimas dėl 

individualizuotų ir pritaikytų dalykų ugdymo 

programų sudarymo, ugdymo organizavimo ir 

priežiūros. 

2022m. rugsėjis Specialioji pedagogė 

S.Balčiūnienė, logopedė 

R. Trioškienė 

21.  Mokinių, numatomų tirti dėl specialiojo 

ugdymo skyrimo, mokymosi ir elgesio 

problemų aptarimas su klasių vadovais, dalykų 

mokytojais, tėvais. 

2022 m. spalis, 

2023 m. vasaris 

VGK pirmininkė 

E.Garelčonka, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

22.  Siūlymo dėl specialiojo ugdymo skyrimo 

mokiniui teikimas Vilniaus miesto PPT. 

2022 m. spalis, 

2023 m. vasaris 

VGK nariai 

23.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimų aptarimas su mokiniais ir jų 

tėvais, mokytojais. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai 

24.  Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniais stebėjimo vykdymas. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai 

25.  Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto PPT 

darbuotojais dėl pagalbos teikimo organizavimo 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

26.  Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų, 

pranešimų ir kt.) rengimas prevencinėmis 

(sveikos gyvensenos, patyčių, žalingų įpročių ir 

kt.) temomis ir jos skelbimas/platinimas 

progimnazijos stenduose, internetiniame 

tinklalapyje, TAMO dienyne. 

Visus mokslo 

metus 

VGK nariai 

27.  Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų individualių konsultacijų, susitikimų, 

seminarų organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

28.  Mokytojų konsultavimas dėl programos 

www.specis.lt  

Pagal poreikį  Specialioji pedagogė 

S.Balčiūnienė, logopedė 

R. Trioškienė 

 

http://www.specis.lt/

