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I. Situacijos analizė. 

 

Mokykloje 2016-2017 m.m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 514 mokinys, PUG – 19 

mokinių. Dirba 56 pedagogai, veikia dvi  1-4 klasių pailgintos darbo dienos grupės, kurias lanko 57 

mokiniai.  

Socialiai remtinų,  gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą  mokinio reikmėms įsigyti –  

65 mokiniai. Vykdomos programos ,,Pienas visiems“, ,,Vaisių ir daržovių“ programa. 

Specialiųjų poreikių  mokinių - 30, 40 mokinių teikiama logopedo pagalba. Visi specialistai 

turi kabinetus, aprūpinti techninėmis priemonėmis. Globojamų mokinių – 13. Ypatingo dėmesio 

reikalaujančių 9 mokiniai, socialinės rizikos šeimų – 8, jose augančių vaikų 12. 

Mokykloje dirba specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, logopedas. Mokyklos psichologas – vaiko auginimo atostogose. 

Įvairus neformalaus švietimo pasirinkimas: šokių studija, muzikos studija, muzikos klubas, 

dailės studija, sporto būreliai, technologijų būrelis, dizaino studija, keramikų būrelis, trimitininkų 

būrelis ir kt. 

70 socialiai remtinų mokinių gauna nemokamą maitinimą. Toliau gyvenantys mokiniai 

vežami mokykliniu autobusiuku, arba važiuoja individualiais transporto įmonių autobusais. Iš viso 

pavežama 124 mokinių, iš jų – 73 vežami mokykliniu autobusiuku. 

 

 

II. Vaiko gerovės veiklos tikslai ir uždaviniai  2016-2017 m.m.  

 

Prioritetas: Saugios, sveikos, modernios, partneryste grįstos ugdymosi aplinkos kūrimas. 

 

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Vertinti mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi 

poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, 

kryptis, teikimo formą. 

2. Koordinuoti teikiamą kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą 

vaikams, tėvams ir pedagogams. 

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

4. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, diskusijas bendruomenei 

aktualiomis temomis. 

5. Analizuoti mokymosi pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar 

nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

6. Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, 

saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje. 

7. Organizuoti ar dalyvauti konkursuose, akcijose. 



8. Analizuoti vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti 

siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; 

9. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

10. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

11. Vykdyti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR  administracinius teisės 

pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių prevencija. 

 

 

 

Veikla Laikotarpis  Atsakingi Pastabos 

1. Organizacinė veikla    

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano sudarymas 2016-2017 m.m. 

 

Rugsėjis  E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

2. VGK posėdžių organizavimas Kartą per du 

mėnesius (esant 

reikalui ir dažniau) 

E. Taputis 

 

 

3. Informacijos apie VGK veiklą 

pateikimas mokyklos internetinėje 

svetainėje 

 

Visus mokslo metus E. Taputis  

4. Pagalbos modelio taikymas elgesio 

ir emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams 

 

Visus mokslo metus VGK  

 

5. Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant 

prevencinę, psichologinę ir 

specialiąją pedagoginę literatūrą 

 

Visus mokslo metus VGK  

6. Tėvų, mokinių, mokytojų 

informacinė šviečiamoji sklaida 

internetiniame mokyklos 

tinklalapyje, e-dienyne, susirinkimų 

metu 

 

Visus mokslo metus VGK  

 

7. Mokytojų, tėvų (globėjų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, spec. ugdymo 

klausimais 

 

Visus mokslo metus VGK  

8. Pasiūlymų Mokyklos 

administracijai teikimas dėl 

mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į Mokyklos 

strateginį veiklos planą 

 

Kartą per mokslo 

metus 

Ž. Skinkienė  

9. VGK veiklos ataskaitos rengimas 

 

Birželis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

 



 

2. Prevencinė veikla (mokinių 

saugumo užtikrinimo priemonės) 

 

   

1. PUG, 1-10 klasių mokinių, tėvų 

supažindinimas su mokyklos 

Vidaus tvarkos taisyklėmis – 

mokinio elgesio taisyklėmis, 

lankomumo tvarkos aprašu, 

mokinių pavėžėjimo tvarka 

Rugsėjis 0-4 kl. mokytojai, 

5-10 kl. auklėtojai 

 

2. Socialinės rizikos šeimų lankymas 

namuose 

Visu mokslo metus S. Dzermeikienė, 

kl. auklėtojai 

 

3. Rizikos grupės mokinių lankymas 

namuose 

Visu mokslo metus S. Dzermeikienė, 

kl. auklėtojai 

 

4. Pranešimų nagrinėjimas, poveikio 

priemonių taikymas 

Visus  mokslo metus VGK  

5. Mokinio uniformos dėvėjimo 

situacijos analizė, poveikio 

priemonių taikymas 

Visus mokslo metus Pavad. ugdymui, 

klasių mokytojai, 

auklėtojai 

 

6. Pamokų lankomumo situacijos 

analizė, lankomumo suvestinių 

ataskaitos 

Visus mokslo  metus 

iki mėn. 5 d. 

E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

 

7. Individualios pagalbos 

organizavimas mokiniams, kurie 

blogai lanko pamokas, netinkamai 

elgiasi, turi mokymosi problemų. 

Individualūs pokalbiai su 

mokiniais. Tiriamoji veikla  

Visus mokslo metus E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

Klasių auklėtojai 

 

8. Dalyvavimas klasės tėvų bei 

mokyklos tėvų susirinkimuose 

Pagal poreikį VGK  

9. Pagalba klasių auklėtojams 

organizuojant klasės valandėles 

 

Pagal poreikį E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

S. Dzermeikienė 

 

10.  Mokytojų ir mokinių budėjimo 

priežiūra pertraukų metu 

 

Visus mokslo metus E. Taputis 

A. Šmulkštienė 

R. Mackevičienė 

 

11.  Nemokamo maitinimo 

organizavimas 

Visu mokslo metus E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

12.  Pavėžėjimo organizavimas Visus mokslo metus E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

13. Pirmosios pagalbos teikimas, 

mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimas, sveikatos 

stiprinimo programų teikimas ir 

įgyvendinimas 

Visus mokslo metus Ž. Skinkienė 

E. Taputis 

 

 

14.  Informacinių stendų, lankstinukų, 

skrajučių rengimas įvairiais 

prevenciniais klausimais 

Visus mokslo metus VGK nariai 

Renginių 

organizatoriai 

 

15.  Minimalios priežiūros teikimas 

mokiniams ir jos koordinavimas 

Visus mokslo metus Specialistai  

VGK 

 

 

 



 

3. Specialusis ugdymas 

 

   

1. Pritaikytų ir individualizuotų 

ugdymo programų skyrimas, 

mokytojų konsultavimas, programų  

suderinimas 

Rugsėjis, vasaris VGK 

J. Kazlauskienė 

E. Taputis 

 

2. Mokinių, turinčių ugdymosi 

sunkumų pradinis ir pakartotinis 

pedagoginis vertinimas, nustatant 

specialiuosius ugdymosi poreikius 

Visu mokslo metus VGK  

3. Konsultacijos mokytojams, tėvams, 

dėl SUP taikymo 

Visu mokslo metus VGK  

4. SUP turinčių mokinių išvyka į 

Klaipėdą 

Spalis J. Kazlauskienė 

S. Dzermeikienė 

 

5. SUP turinčių mokinių pasiekimų 

vertinimas ir aptarimas, tolimesnio 

mokinių ugdymo nustatymas 

Sausis, birželis VGK  

6. Mokinių, turinčių SUP darbo 

pamokose stebėjimas 

Pagal stebėsenos 

planą 

A. Šmulkštienė 

E. Taputis 

R. Mackevičienė 

 

7. Meninės raiškos festivalio ,,Aš 

viską galiu“ organizavimas ir 

pravedimas 

Gegužės mėn. J. Kazlauskienė 

VGK 

 

 

4. Krizių valdymas 

 

   

1. Krizių  aplinkybių įvertinimas,  

krizės valdymo plano rengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK  

2. Poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams tvarkos 

atnaujinimas 

Spalis E. Taputis 

 

 

3. Asmens higienos, pirmosios 

pagalbos, veiksmų mokiniui 

susirgus ar patyrus trauma, 

darbuotojų veiksmų įtarus mokinį 

vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) 

kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, pagalbos pagal 

gydytojų rekomendacijas 

užtikrinimo tvarkų atnaujinimas. 

Rugsėjis E. Taputis, 

Ž. Skinkienė 

 

4. Informacijos  apie krizę rengimas ir 

pateikimas mokyklos 

bendruomenei, žiniasklaidai, 

švietimo skyriui, policijos įstaigai, 

VTAS 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK  

5. Mokyklos bendruomenės grupių  ir 

asmenų, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba įvertinimas  ir 

pagalbos teikimo organizavimas 

Esant krizinei 

situacijai 

 

 

VGK 

 

 

 

 

         



     5. Prevenciniai renginiai mokyklos 

mokiniams 

 

1. Pasaulinės košės dienos projektas 

(1-4 kl.) 

Spalis E. Taputis 

Ž. Skinkienė 

PUG,1-4 kl. 

mokytojos 

 

2. Socialinė akcija ,,Solidarumo 

bėgimas” 

Spalis E. Taputis 

PUG,1-4 kl. 

mokytojos 

 

3. Akcija Tolerancijos dienai 

mokykloje paminėti. 

Lapkritis S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

4. Akcija „Mes nerūkom – nerūkyk ir 

tu“, 5-10 kl. 

Lapkritis S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Ž. Skinkienė 

 

5. Paskaita „Prekyba žmonėmis. Kaip 

apsisaugoti?“ , 7-9 kl. 

Lapkritis S.Dzermeikienė 

 

 

6. Akcija ŽIV/AIDS dienai paminėti Gruodis S. Dzermeikienė 

Ž. Skinkienė 

Mokinių taryba 

 

7. Filmo „Nekentėk tyloje“ stebėjimas 

ir aptarimas 

Gruodis S. Dzermeikienė 

 

 

8. Kalėdinė akcija „Ištiesk pagalbos 

ranką“, 1-10 kl. mokiniai, 

mokyklos bendruomenė 

Gruodis S. Dzermeikienė  

9. Paskaita – diskusija „Elektroninės 

patyčios, pavojai ir pasekmės” 9-10 

kl. 

Vasaris S. Dzermeikienė 

 

 

10. Saugesnio interneto diena.  

 

Vasaris  S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

11. Paskaita – diskusija „Nepilnamečių  

rūkymas ir baudžiamoji 

atsakomybė “ 8-10 kl.  

Kovas S. Dzermeikienė  

12. „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, 

1-10 kl. 

Kovas S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

13. „Karjeros planavimo įgūdžių 

ugdymas“ 10 kl. 

Balandis  S. Dzermeikienė 

Klasės auklėtojas 

 

14. Akcija „Pasaulinė diena be tabako“ Gegužė S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

15. Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto 

prieš vaikus“, 1-10 kl. 

Gegužė S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

16. Akcija ,,Bendrauju be patyčių. 

Prisijunk” 

Gegužė S.  Dzermeikienė 

Kl. auklėtoja 

 

 

6. Tiriamoji veikla 

 

   

1. ,,Klasių socialiniai pasai“ tyrimo 

duomenų analizė. Mokyklos socialinis 

pasas 

Rugsėjis  Pavaduotojai 

ugdymui 

S.Dzermeikienė 

 



2. Naujai atvykusių mokinių adaptacinis 

tyrimas, duomenų analizė, individualus 

darbas su mokiniais 

Spalis – lapkritis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

3. Soc. remtinų, rizikos grupės mokinių 

užimtumas, analizė 

Rugsėjis - spalis S.Dzermeikienė 

R.Mackevičienė 

 

4. Kitataučių bei iš užsienio atvykusių 

mokinių integracijos analizė, individualus 

pagalbos teikimas 

Gruodis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

 

8. Informacinė-šviečiamoji sklaida 

 

   

1. Bendruomenės informacinė – 

šviečiamoji sklaida internetinėje mokyklos 

svetainėje, e-dienyne, susirinkimuose 

Visu mokslo metus VGK  

2. Stendinės medžiagos, lankstinukų, 

skrajučių pateikimas bendruomenei 

Visus mokslo metus VGK  

9. Priemonės prekybos žmonėmis 

prevencijai, savižudybių 

prevencijai 

   

1. Integruojama į ugdymo procesą ir 

klasių vadovų veiklą (pagal ugdymo 

planus dorinio ugdymo, žmogaus 

saugos, sveikatos programos pamokose) 

Visus mokslo metus E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

Kl. auklėtojai 

 

2. Filmų demonstravimas, aptarimas, 

diskusijos su mokiniais 

Klasių valandėlių 

metu 

S.Dzermeikienė 

Kl. auklėtojai 

 

3. Diskusijos dorinio ugdymo pamokose, 

klasių auklėtojų veikloje 

Visus mokslo metus Kl. auklėtojai 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

 

4. Socialinė pedagoginė pagalba 

 

   

1.  1, 5 ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimas ir pagalbos teikimas 

Spalis – lapkritis E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

Kl. auklėtojai 

 

2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, 

konsultavimas, priežiūra 

Per mokslo metus S.Dzermeikienė, kl. 

auklėtojai 

 

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais bei kitais 

specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir 

šeimai 

Per mokslo metus Klasių auklėtojai, 

pavad. ugdymui, 

S.Dzermeikienė 

 

 

____________________________________ 

 

SUDERINTA 

VGK posėdžio 2016-09-13 

nutarimu, protokolo Nr. 8 


