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PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

 VEIKLOS PLANAS 2015-2016 m.m.  

Tikslas: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

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

poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinę veiklą mokykloje. 

2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

3. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose akcijose. 

4. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.  

5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 

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

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

8. Vykdyti savižudybių prevenciją mokykloje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numatomos veiklos: 
 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

I. 
VGK posėdžiai: 

“Dėl specialiųjų VGK veiklos panavimo ir 
organizavimo  2015 -2016 m.m.“ 

 
 
 
2015-08-25 

 
 
 
D. Skučienė, VGK nariai 

 
“Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 
sąrašo 2015 – 2016 m.m. I pusmečiui 
aptarimas”. 

2015- 09-04 D. Skučienė, VGK nariai 

 
“Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių pritaikytų ir individualizuotų 
programų aptarimas”. 

2015- 09 D. Skučienė, VGK nariai 

 
Individualių pagalbos mokiniui planų 
sudarymas. 

2015- 09-14-18  
D. Skučienė, VGK nariai, 
klasių vadovai 

 
“Mokini ų sveikatos tikrinimo rezultatai. 
Sveikatingumo būklė mokykloje”. 

2015- 10 D. Skučienė ir visuomenės 
sveikatos specialistė  

 
Išplėstiniai VGK posėdžiai, dalyvaujant 
klasių vadovams, mokiniams, ir jų tėvams. 

Ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį 

D. Skučienė, VGK nariai 

 
“SUP ir PM mokinių, jaunimo klasėse 
besimokančių mokinių ugdymosi rezultatų 
aptarimas”. Individualių pagalbos mokiniui 
planų įgyvendinimo aptarimas. 

Pasibaigus I 
trimestrui 

D. Skučienė, VGK nariai, 
dalykų mokytojai, klasių 

vadovai. 

 
“Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 
sąrašo 2015-2016 m.m. II pusmečiui 
aptarimas”. 

2016- 01 
 

D. Skučienė, VGK nariai 

 
“Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ir 
jaunimo klasėse besimokančių mokinių 
ugdymosi rezultatų aptarimas”. Individualių 
pagalbos mokiniui planų įgyvendinimo 
aptarimas. 

Pasibaigus II 
trimestrui 

 

D. Skučienė, VGK nariai, 
dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

 
“Specialiojo ugdymo skyriuje 
besimokančių mokinių mokymosi 
pasiekimai, lūkesčiai bei problemos” 

Kartu su klasių vadovais parengti 
individualius pagalbos mokiniui planus. 

Pasibaigus I 
pusmečiui 

 

2015-09 

 

D. Skučienė,VGK nariai. 

 

Klasių mokytojai 



 
Susipažinimas su mokinių sveikatos būkle. 2015-11 

Mokyklos visuomenės 
sveikatos specialistė 

 
“Metiniai specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių ugdymosi rezultatai”. 
Individualių pagalbos mokiniui planų 
įgyvendinimo aptarimas. 

Pasibaigus 
mokslo metams 

D. Skučienė, VGK nariai, 
dalykų mokytojai 

  
„Saugus elgesys kelyje į mokyklą“ 

 
2015-10 Socialinė pedagogė V. 

Miknevičienė, 

 TYRIMAI    
 

 
“Priešmokyklinės grupės adaptacija 
mokykloje“ 

Pasibaigus I 
trimestrui 

V. Bendinskienė  

 
„Pirmokų adaptacija mokykloje“ Pasibaigus I 

trimestrui 
V. Bendinskienė  

 
„Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje” Pasibaigus I 

trimestrui 
V. Bendinskienė  

 
“Naujai atvykusių į mokyklą mokinių, bei 
PM mokinių savijauta ir adaptacija” 

Pasibaigus I 
trimestrui 

V. Bendinskienė  

 
Tyrimas, vykdomas įgyvendinant Olweus 
patyčių prevencijos programą „Patyčių 
mastas mokykloje. Pokyčiai”. 

2015-11  
D. Skučienė ir PPT 
specialioji pedagogė 
D.D.Gasparavičiūtė 

 

 
Mokyklos bendruomenės švietimas ir 
bendradarbiavimas: 

  

 
Dalykų mokytojų ir klasių auklėtojų 
konsultacijos su VGK nariais. 

Pagal poreikį D.Skučienė, visuomenės 
sveikatos specialistė, klasių 

vadovai. 

 
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose. 

Pagal poreikį VGK nariai 

 
Informacijos teikimas apie pastebėtus 
kvaišalų vartojimo atvejus mokyklos 

Nuolat Budintys mokytojai, klasių 
vadovai, VGK nariai. 



teritorijoje bei įtartinus asmenis, 
pasirodančius mokykloje. 

 
Informacijos rinkimas ir fiksavimas apie 
pastebėtus smurto bei patyčių atvejus 
mokyklos viduje. 

Nuolat Budintys mokytojai, klasių 
vadovai,  VGK nariai. 

 Stendinės medžiagos rengimas mokiniams, 
mokytojams, tėvams. 

 

Kartą per 
trimestrą 

VGK nariai 

 Informacijos aktualiais klausimais 
skelbimas mokyklos internetinėje 
svetainėje. 

 

Nuolat VGK nariai 

 Padėti klasių vadovams pravesti klasių 
valandėles. 

 

Pagal poreikį VGK nariai 

 
Konsultacijų teikimas mokytojams. Pagal poreikį VGK nariai 

 Informacijos dalykų mokytojams apie 
naujus specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinius, specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių ugdymo programų pakeitimus bei 
rekomendacijas ugdymui teikimas. 

Per mokslo 
metus. 

Direktorės pavaduotoja 
ugdymui D.Skučienė, 

VGK nariai. 

 Bendradarbiauti su PPT ir kitomis 
įstaigomis. 
Mokytojų informavimas apie kvalifikacijos 
kėlimo renginius. 

Nuolat VGK nariai 

 
Tėvų švietimas: 

  

 
Tėvų kvietimas į VGK posėdžius. Pagal poreikį D. Skučienė, VGK nariai. 

 Sociologinių tyrimų rezultatų paskelbimas. Apibendrinimus, 
tyrimų duomenis 

VGK nariai 

 
Mokinių tėvų susirinkimuose vykdyti 
savižudybių, psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo ir kitų neigiamų reiškinių 
prevencijos programą. 

 
Pagal poreikį 

 

Prienų PPT specialistė E. 
Padelskienė arba 
D.Gasparavičiūtė. 

 OPKUS tęsimas mokykloje. 2015-2016 m.m. Mokyklos bendruomenės 



nariai 

 
Naujai atvykusių jaunimo klasių mokinių 
supažindinimas (pasirašytinai) su mokyklos 
darbo tvarkos taisyklėmis bei pamokų 
lankomumo aprašu. 

 
2015- 09-02 Klasių vadovai 

 
Socialinės, specialiosios, logopedinės ir 
psichologinės pagalbos teikimas 
mokiniams. 

Nuolat Socialinė pedagogė, 
socialinė pedagogė, 
specialioji pedagogė, 
logopedė, psichologė. 

 
“Mokini ų sveikatos sutrikimai ir jų 
prevencija“. 

 
Mokyklos visuomenės 
sveikatos specialistė 

 Kita VGK veikla  
  

 Rinkti informaciją apie mokinius turinčius 
mokymosi sunkumų: 
1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 
įvertinimą; 
2. Aptarti įvertinimo rezultatus, skirti 
specialųjį ugdymą. 
3. Esant reikalui siųsti į PPT įvertinimui. 

 

Visus mokslo 
metus, pagal 

poreikį 

Mokyklos visuomenės 
sveikatos specialistė 

 
Apdovanoti mokslo metų pabaigoje 
didžiausią pažangą padariusius specialiųjų 
poreikių mokinius. 

2016-05 VGK nariai, klasių 
vadovai. 

 Informacijos perteikimas į duomenų bazę  
dėl mokinių, praleidusių daugiau nei 50% 
pamokų per mėnesį.  

Visus metus Budintys mokytojai, klasių 
vadovai, VGK nariai 

 Savaitės akcija ,,Nei vienos pamokos be 
pateisinamos priežasties“. 2016-04 VGK nariai 

 
Savaitė “Be patyčių” 2016-03 Socialinė pedagogė V. 

Miknevičienė, VGK nariai, 
klasių vadovai. 

 
Klausimų mokytojų tarybos posėdžiams 
rengimas. 

Pagal poreikį VGK nariai 

 
Projektų rengimas prevencine, socialine 
tematika ir jų įgyvendinimas. 

Pagal galimybes VGK nariai 

 
Renginių, akcijų iniciatyvų, skirtų Mokslo metų VGK nariai 



antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos 
kitam ugdymui organizavimas. 

eigoje 

 Netradicinio ugdymo diena „Tolerancijos 
diena“. 

2015-11-16 
VGK nariai 

 

 
 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                Dalia Skučienė 

 


