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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 – 2023 M. M. 

 

Tikslas – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei asmenybės ūgtį bei vykdant kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Uždaviniai: 

1. kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją; 

2. organizuoti įvairius prevencinius užsiėmimus ir diskusijas gimnazijos bendruomenei; 

3. analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus; 

4. vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; 

5. koordinuoti  prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą gimnazijoje;  

6. teikti rekomendacijas mokytojams/tėvams dėl mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytas/individualizuotas švietimo programas;  

7. teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo 

organizavimo, mokymosi sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, geros savijautos, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingi asmenys Bendradarbiavimas 

VGK veiklos organizavimas 

1.  
Sudaryti naują gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

narių sąrašą. 
Rugsėjo mėn. Direktorius  

2.  Parengti VGK veiklos planą 2022-2023 m. m. Rugsėjo mėn. VGK pirmininkas VGK nariai 

3.  Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius. 
Kartą per du mėnesius; 

pagal poreikį. 
VGK nariai  

4.  Parengti VGK 2022 -2023 m.m. veiklos ataskaitą. Birželio mėn. VGK pirmininkas VGK nariai 

5.  
SAFETALK mokymai gimnazijos administracijai, 

klasių vadovams, mokytojams dalykininkams.  
Rugpjūčio mėn.  Psichologas  

6.  
Pirmokų adaptacijos tyrimas ir pristatymas 

gimnazijos bendruomenei.  
Rugsėjo – vasario mėn.   

Psichologas 
 

7.  
Penktokų adaptacijos tyrimas ir pristatymas 

gimnazijos bendruomenei.  
Rugsėjo – gruodžio mėn.  

Psichologas 
 

8.  Informacijos bendruomenei sklaida. Visi mokslo metai VGK nariai Gimnazijos administracija 

9.  

Pamokų stebėjimas siekiant indentifikuoti 

problemines ugdymosi sritis, mokinių netinkamo 

elgesio priežastis.  

Visi mokslo metai VGK nariai Gimnazijos administracija 

Specialus ugdymas 

10.  
Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašą. 

Rugsėjo mėn. (sąrašai 

tikslinami pagal poreikį). 
Spec. pedagogas VGK nariai 

11.  

Suderinti ,,Pagalbos gavėjų“ sąrašą su Vilniaus 

miesto psichologine pedagogine tarnyba ir pateikti 

direktorei tvirtinti. 

Iki rugsėjo 20 d. 
Spec. pedagogė 

Logopedė 

Vilniaus miesto 

psichologine pedagogine 

tarnyba 

12.  

Sudaryti ir patvirtinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

turinčių mokinių sąrašą suderintą su Vilniaus 

miesto psichologine pedagogine tarnyba. 

Rugsėjo mėn. (sąrašai 

tikslinami pagal poreikį). 
Logopedas 

Vilniaus miesto 

psichologine pedagogine 

tarnyba 



13.  
Tvirtinti mokytojų parengtas individualizuotas ir 

pritaikytas bendrąsias ugdymo programas. 
Visus mokslo metus VGK pirmininkas 

Logopedas, spec. 

pedagogas, mokytojai 

14.  

Rekomendacijų  teikimas tėvams, mokytojams 

dirbantiems su mokiniais patiriančiais mokymosi 

sunkumų, mokiniais turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Visus mokslo metus 

Psichologas; 

Soc. Pedagogas;  

Spec. pedagogas; 

Logopedas 

 

Mokytojai 

15.  

Individualaus pagalbos plano (IPP) mokiniui (labai 

didelių, didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams) parengimas ir suderinimas su VGK 

pirmininku bei mokinio tėvais 

Iki spalio 15d.  VGK nariai  

16.  

Individualaus pagalbos plano (IPP) mokiniui 

(vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams) parengimas (supaprastinta versija) ir 

suderinimas su VGK pirmininku bei mokinio 

tėvais.   

Iki spalio 15d. VGK nariai  

17.  

Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų, gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą. Siūlymo dėl spec. ugdymo 

skyrimo mokiniui teikimas VPPT. 

Visus mokslo metus 

Psichologas; 

Logopedas; 

Spec. pedagogas; 

Soc. pedagogas 

Mokytojai, tėvai 

18.  

Mokytojų supažindinimas su specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ugdymo(-si) ypatumais bei 

pasidalinimas rekomendacijomis raštu  

Iki rugsėjo 10d.  Spec. pedagogas  

19.  
Vykdyti individualų ir/ar grupinį darbą su 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. 
Visus mokslo metus 

Logopedas; 

Spec. pedagogas 
 

20.  
Derinti specialiąsias pratybas su bendru ugdymo 

procesu pagal gimnazijos ugdymo programą. 
Visus mokslo metus Spec. pedagogas Mokytojai 

21.  
Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimas. 
Visus mokslo metus Spec. pedagogas Mokytojai, tėvai, mokiniai 



22.  
Organizuoti konsultacijas mokytojams specialiojo 

ugdymo ir kitais klausimais. 
Pagal poreikį VGK nariai  

23.      

Prevencinė veikla 

24.  

Informacijos rinkimas apie mokinius iš socialinės 

rizikos šeimų, apie mokinius turinčius socialinių 

problemų. Surinktos informacijos analizavimas. 

Visus mokslo metus 
Soc. pedagogas 

 

Klasių vadovai 

 

25.  

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo, žmogaus saugos, sveikatos, 

šeimos ir lytiškumo ugdymo programų 

įgyvendinimas integruojant jas į dalykų pamokas ir 

neformaliojo ugdymo veiklas. 

Visus mokslo metus 

Soc. pedagogas, mokytojai 

ir sveikatos priežiūros 

specialistas 

VGK nariai 

26.  

Informacijos platinimas gimnazijos bendruomenės 

nariams susijusios su patyčių atveijais, reagavimų į 

patyčias ir patyčių prevencija. 

Visus mokslo metus Soc. pedagogė VGK nariai 

27.  
Klasės valandėlės smurto ir patyčių  prevencijos 

tematika. 
Kartą per mėnesį 

Klasių vadovai, 

soc. pedagogė 
VGK nariai 

28.  
Mokinių supažindinimas su mokyklos mokinių 

elgesio taisyklėmis. 
Rugsėjis - spalio spalis 

Klasių vadovai, 

soc. pedagogė 
VGK nariai 

29.  
Pagalbos organizavimas susidūrusiems su patyčių 

atvejais. 

Visus mokslo metus 

 
Soc. pedagogė, psichologė VGK nariai 

30.  

Dalyvavimas vaiko atvejo aptarimo posėdžiuose 

Vilniaus miesto savivaldybėje, VTAS ir kitose 

įstaigose. 

Visus mokslo metus 

 

VGK pirmininkas, soc. 

pedagogė, psichologė 

 

 

31.  
Mokinių charakteristikų parengimas, reikalingos 

informacijos rinkimas. 

Visus mokslo metus 

 
Soc. pedagogė, psichologė 

Gimnazijos vadovas, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 



32.  
Bendradarbiavimas su institucijomis, atsakingomis 

už vaiko gerovę. 

Visus mokslo metus 

 
VGK nariai 

VPPT, VTAS, Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus, 

Vilniaus socialinės 

paramos centras, Všį 

Vilniaus  SOS vaikų 

kaimas, Vilniaus miesto 2-

asis policijos komisariatas, 

psichikos sveikatos 

centrais 

33.  Bendradarbiavimas su atvejo vadybos darbuotojais Visus mokslo metus VGK nariai 

Vilniaus miesto ir 

apskrities atvejo 

vadybininkai 

34.  
Prevencinių programų „Obuolio draugai“ ir 

vykdymas 2-4 klasėse. 
Visus mokslo metus Psichologė Všį „Vaiko labui“ 

 

    

 

Planas metų eigoje gali būti pildomas, koreguojamas. 

 

Parengė                                            

VGK pirmininkė Egidija Žukauskienė 


