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Tikslas 
Rūpintis ugdytinių saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 

 

 

Uždaviniai: 
1. Teikti vaikui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, švietėjišką pagalbą. 

2. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus 

smurto ir patyčių prevencijos tema mokyklos – darželio bendruomenei. 

3. Analizuoti ugdytinių ugdymosi sunkumus, smurto, patyčių atvejus. 

4. Dalyvauti socialiniuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

5. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos kompetenciją. 

6. Ugdyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių socialinę kompetenciją. 

7. Individualizuoti ugdymo turinį specialiųjų poreikių mokiniams. 

8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo, netinkamo elgesio, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

9. Vykdyti krizių valdymą mokykloje – darželyje. 
 

 

Laukiami rezultatai: 
 Efektyvus bendradarbiavimas su pagalbą mokyklai teikiančiomis institucijomis; 

 specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pagal jų gebėjimus; 

 mokinių saugumo užtikrinimas, įvairių socialinių problemų sprendimas; 

 mokinių socialinių įgūdžių ugdymas, neigiamas mokinių požiūris į alkoholį, rūkymą 

ir kitus žalingus įpročius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

1. VGK  POSĖDŽIAI: 

1.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano peržiūra ir 

papildymas. 

2021-09 VGK nariai 

1.2. Mokyklos socialinio paso atnaujinimas. 2021-10 L. Klimavičiūtė, 

klasių mokytojai 

1.3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas. Pagal poreikį VGK nariai 

1.4. Parengti VGK veiklos ataskaitą. 2022-06 VGK pirmininkė  

R. Krividienė 

2. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

2.1. Sudaryti ir tvirtinti specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių sąrašus. Mokyklos direktoriaus patvirtintus 

sąrašus suderinti su Alytaus m. PPT. 

2021-09-03 R. Krividienė 

D. Lekavičienė 

 

2.2. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei 

lankančių logopedines pratybas (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių) sąrašų 

sudarymas ir teikimas tvirtinti mokyklos-darželio 

direktoriui. Mokyklos direktoriaus patvirtintus sąrašus 

suderinti su Alytaus m. PPT. 

2021-09-10 D. Lekavičienė 

G. Skromovienė 

 

 

2.3. Individualizuotų pradinio ugdymo programų ir 

Individualių ugdymo planų mokiniams parengimas ir 

suderinimas su VGK. 

2021-09-23 Klasių mokytojai, 

VGK nariai, 

kiti specialistai 

2.4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų 

pirminis/pakartotinis įvertinimas, siuntimas įvertinimui 

į PPT. 

Mokslo metų 

eigoje 

VGK nariai, 

klasių mokytojai, 

kiti specialistai 

3. INFORMACINĖ VEIKLA 

3.1.  Mokinių pamokų lankymo kontrolė. Kiekvieną 

mėnesį 

Soc. pedagogas 

klasių mokytojai 

3.2. Dokumentų, reglamentuojančių Vaiko gerovės 

komisijos veiklą, specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, 

analizė, kaupimas. 

Nuolat VGK 

4. PRIEMONĖS SMURTO, PATYČIŲ, TEISĖTVARKOS  

PAŽEIDIMŲ ATVEJŲ MAŽINIMUI 

4.1. Pašalinių asmenų patekimo į mokyklą kontrolė. Visus mokslo 

metus 

R. Krividienė 

G. Surdokeinė 

4.2. Emocijų iššūkis „Diena be automobilio“ 2021-09-22 G. Surdokienė 

R. Paliutis 

4.3. Psichikos sveikatos diena. 2021 m. 

spalio 11-15 

S. Martinaitienė 

L. Klimavičiūtė 

4.4. Užtikrinti mokinių neformalaus ugdymo užsiėmimų 

lankymą „Gubojoje“. 

2021-12 R. Krividienė 

 

4.5. Projektinė savaitė „Pojūčių pasaulis“ 2021-12 

13-17 

K. Palionienė 

G. Surdokienė 

Grupių auklėtojos 

4.6. Mėnuo be Patyčių (pagal atskirą planą). 2022-03 L. Klimavičiūtė 

S. Martinaitienė 



Klasių mokytojai 

4.7. Sporto ir muzikos renginys „Šokių diena“ 2022-04-25 R. Naruševičienė 

4.8. Socialinio-emocinio intelekto ugdymo programos 

„Laikas kartu“ vykdymas mokyklos klasėse. 

Visus metus R. Krividienė 

Klasių mokytojai 

4.9. Lankymasis ugdytinių šeimose, kuriose taikoma atvejo 

vadyba ir kurioms Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrius skyrė 

socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugą. 

Visus metus L. Klimavičiūtė 

Klasių mokytojai, 

grupių auklėtojai 

5. PRIEMONĖS ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJAI 

5.1. Žalingų įpročių prevencijos programos „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos“ integravimas į ugdymą. 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių mokytojai 

R. Krividienė 

5.2. Grupinis darbas su ugdytiniais apie alkoholio ir tabako 

žalą. 

Visus metus L. Klimavičiūtė 

S. Martinaitiienė 

5.3. Sveikos gyvensenos savaitė „Karvutės Mutės pieno 

ūkis“. 

Mokyklos mokinių išvyka į Augų ūkį. 

 

2021-11 

08-12 

L. Masionienė 

R. Bagdanavičienė 

M. Teišerskienė 

Grupių, klasių 

mokytojai 

5.4. Arbatos diena 2021-12 

12-15 

J. Milnerienė 

I. Sadauskaitė 

5.5. Sniego diena 2022-01 R. Paliutis 

J. Buškevičienė 

5.6. Tęsti „Sveikos mokyklos“ programos įgyvendinimą 

įstaigoje. 

Visus mokslo 

metus 

L.Klimavičiūtė 

G. Surdokienė 

5.7. Pamokėlės mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo  

klausimais. 

Visus metus Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

I. Vabolienė 

5.8. Projekto „Mokomės gyventi sveikai ir 

laimingai“ veiklos. 

Visus metus G. Surdokienė 

R. Paliutis 

6. MOKYKLOS – DARŽELIO BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS  

6.1. Dalyvavimas seminaruose, patirties sklaida Visus metus VGK nariai 

6.2. Pedagogų konsultavimas specialiojo ugdymo, 

socialinės – pedagoginės pagalbos, prevenciniais 

klausimais. 

Pagal poreikį R. Krividienė 

L. Klimavičiūtė 

6.3. Praktinis užsiėmimas pedagogams „Pažinkime save ir 

kolegas iš naujo“ 

2021-11 

3-5 

S. Martinaitienė 

L. Klimavičiūtė 

7. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

7.1. Rekomendacijų teikimas tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų 

pritaikymo. 

Nuolat R. Krividienė 

 

 

7.2 Šeimų konsultavimas vaiko gerovės klausimais Visus mokslo 

metus 

R. Krividienė 

VGK nariai 

8. KRIZĖS MOKYKLOJE-DARŽELYJE VALDYMO PRIEMONĖS 

8.1. Įvykus krizei, vaiko gerovės komisijoje įvertinamos 

įvykio aplinkybės, parengiamas krizės valdymo 

Įvykus krizei Vaiko gerovės 

komisija. 



mokykloje planas. 

8.2. Pateikiama informacija mokyklos bendruomenei 

apie įvykį, primenama atsakingų asmenų funkcijos 

ir pareigos. 

Parengus 

planą 
Vaiko gerovės 

komisija, 

mokyklos 

direktorius. 

8.3. Apie įvykį  informuojamas Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Prireikus – Alytaus miesto ir rajono vyriausiojo 

policijos komisariatas ir kt.. 

Įvykus krizei Vaiko gerovės 

komisija, 

mokyklos 

direktorius. 

8.4.    Įvertinus situaciją bendruomenės grupėms ar 

asmenims organizuojama ir teikiama švietimo 

pagalba. 

 Vaiko gerovės 

komisija. 

9. KITA VEIKLA (BENDRADARBIAVIMAS SU SUINTERESUOTOMIS 

INSTITUCIJOMIS VAIKO GEROVĖS KLAUSIMAIS) 

9.1. Bendradarbiavimas su Alytaus miesto Pedagoginės 

psichologinės tarnybos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos 

specialistais, Alytaus miesto ir rajono vyriausiojo 

policijos komisariato pareigūnais, Alytaus miesto 

socialinių paslaugų centro darbuotojomis, atvejo 

vadybininkais. 

Pagal poreikį R. Krividienė 

L.Klimavičiūtė 

9.2. Socialinės paramos mokiniams organizavimas ir 

priežiūra. Bendradarbiavimas su Alytaus miesto ir 

rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi dėl 

mokinių nemokamo maitinimo. 

Per mokslo 

metus 

L. Klimavičiūtė 

9.3. Mokinių sveikatos priežiūra. Bendradarbiavimas su 

tėvais, mokytojais ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigomis. 

Per mokslo 

metus 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

I. Vabolienė  

9.4.    Antikorupcinė savaitė. Klasės valandėlių metu 

pakalbėti apie žmogaus atsakomybę. Aptarti 

gyvenimiškus atvejus. 

2021-12 

06/10 

Klasių mokytojai 

 

 


