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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  

BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 

 

 

. Koordinatorė - direktoriaus pavaduoja ugdymui Vanda Jarmalkovič; 

 

pirmininkė - Rūta Vadeišaitė, socialinė pedagogė; 

 

Diana Ilevičienė – BU skyriaus kuratorė; 

 

Bronė Ušackienė – pradinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė; 

 

Inga Juškienė – tikybos mokytoja; 

 

Jelena Voinova – sveikatos priežiūros specialistė; 

 

Margarita Volodkienė – logopedė 

 

Laima Lebedžinskienė – psichologė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   PATVIRTINTA 

                   VTVŽŪM direktoriaus 

        2020-09-24  įsak. Nr.V1-47 

VTVŽŪM BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2020 – 2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas 

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, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Uždaviniai : 

 1. Analizuoti mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar 

nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus; 

2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. 

pagalbą vaikui; 

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

užtikrinimo ir kitais klausimais; 

4. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą; 

5. Kurti saugią mokyklos aplinką vykdant kryptingą prevencinę veiklą. 

  Darbo organizavimas 

 Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija) yra nuolat veikianti. Komisijos 

veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai. Posėdžiai organizuojami pagal planą ir poreikį (bendrai 

situacijai mokykloje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų 

reikalaujančiais atvejais ir kt.), bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Juose analizuojami elgesio 

taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejai, vaikų tarpusavio, 

pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemos, mokyklos nelankymo, baimių ir/ar nenoro 

lankyti mokyklą atvejai. Įvykus krizei mokykloje komisija rengia veiksmų planą ir suderina su 

mokyklos direktoriumi. Komisija taip pat vykdo švietimo veiklą bei renginius, kurie atitinka 

komisijos tikslus ir paskirtį.   

 

Eil. Nr. Veikla Laikas Atsakingas 

asmuo 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  

 

Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisiją ir 

komisijos veiklos planą 2020-2021 m. m.  

Rugpjūtis Pavaduotoja, 

VGK 

pirmininkas ir 

nariai 

2.   VGK veiklos plano 2020-2021 m. m. 

projekto aptarimas  

Rugsėjis 

 

VGK 

3.  Spec. poreikių mokinių pritaikytų programų 

patvirtinimas 

Rugsėjis VGK 

pirmininkas 

4.  Švietimo pagalbos specialistų ilgalaikių Rugsėjis VGK 



planų patvirtinimas pirmininkas 

5.  Pirminis spec. poreikių turinčių vaikų 

vertinimas  

 

Pagal poreikį 

 

M. Volodkienė 

 

6.  VGK komisijos posėdžiai Kartą per du 

mėnesius, o 

reikalui esant ir 

dažniau 

VGK 

pirmininkas 

7.  Ataskaitų rengimas Ataskaitos 

teikiamos mokslo 

metų pabaigoje 

VGK nariai, 

specialistai 

8.  Bendradarbiavimas su Trakų pedagogine 

psichologine tarnyba 

Pagal poreikį VGK nariai 

9.  Socialinės paramos mokiniams 

organizavimas ir kontrolė (nemokamas 

maitinimas) 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

10.  Informacijos apie VGK veiklą sklaida 

mokyklos tinklalapyje bei socialiniame 

tinkle, mokytojų kambaryje, stenduose, el. 

dienyne 

Pagal poreikį VGK nariai, 

specialistai 

11.  Kvalifikacijos kėlimas Pagal poreikį VGK nariai 

PAGALBA MOKINIUI, KLASĖS VADOVUI, MOKYTOJUI 

 Pagalba mokiniui   

1. Psichologinis mokinių konsultavimas Pagal poreikį L. 

Lebedžinskienė 

2. Socialinės rizikos vaikų konsultavimas Pagal poreikį R. Vadeišaitė 

3. Logopedinės pratybos Pagal poreikį M. Volodkienė 

4. Sveikatos priežiūros specialisto pagalba Pagal poreikį J. Voinova 

 Pagalba klasės vadovui   

1. Klasės valandėlių vedimas pagal mokiniams 

ir klasių vadovams aktualias temas 

Pagal poreikį VGK specialistai 

2. Priešmokyklinukų, pirmokų ir penktokų 

adaptacijos dalykinėje mokymo sistemoje 

tyrimas 

Lapkritis VGK nariai 

3. Mokinių lankomumo analizė Po I-ojo ir II-ojo   

pusmečių 

VGK nariai 

4. Lankymasis mokinio namuose Pagal poreikį VGK specialistai 

5. Mokinių, turinčių neigiamų įvertinimų 

mokymosi pasiekimų analizė ir pagalbos 

priemonių jiems numatymas bei 

organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

6. Tėvų susirinkimai Pagal poreikį VGK nariai, 

specialistai 



 Pagalba mokytojui   

1. Konsultacijos aktualiais klausimais Pagal poreikį VGK nariai, 

specialistai 

2. Pagalba pradedantiems dirbti mokytojams Pagal poreikį VGK nariai, 

specialistai 

3. Patirties sklaida Pagal poreikį VGK nariai, 

specialistai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

1. 1-7 klasių mokinių ir priešmokyklinės grupės 

vaikų supažindinimas su mokyklos mokinių 

elgesio taisyklėmis 

Rugsėjis VGK nariai 

2. Organizuoti „Kuprinių svėrimo“ akciją ir 

vesti pokalbius apie ydingos laikysenos 

profilaktiką. 

1-4 klasės  

Rugsėjis 

VGK 

specialistai, 

pradinių klasių 

mokytojai 

3. Organizuoti „Sporto dieną“ Spalis VGK sveikatos 

specialistė  

 Organizuoti akciją „Švari aplinka“ Spalis VGK nariai, 

klasių vadovai 

3. Saugaus eismo pamokėlės 1-4 ir 

priešmokyklinukų klasių mokiniams 

Spalis R.Vadeišaitė 

3. Tolerancijos dienos minėjimas Lapkritis R. Vadeišaitė 

4. Paskaita - diskusija „Pirotechnika“. Mokinių 

supažindinimas su pirotechnikos naudojimo 

ir šiukšlinimo įstatymais ir atsakomybe už 

šių įstatymų nesilaikymą 

Gruodis VGK nariai 

5. Tarptautinės „Ačiū“ dienos veiklų 

organizavimas 

Sausis VGK nariai, 

klasių vadovai 

6. Sąmoningumo didinimo mėnesio „BE 

PATYČIŲ“ 2021 m. renginių organizavimas 

Kovas VGK nariai, 

specialistai 

7. 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, klasės valandėles 

Visus metus VGK 

specialistai, 

klasių vadovai 

8. Vykdyti reagavimo į patyčias ar kitokį 

smurtinį elgesį veiklas 

Visus metus VGK specialistai 

9. Vykdyti sveikatos ugdymo bendrąją 

programą 

Visus metus VGK specialistai 

 

Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.        

   VGK posėdžio 2020-09-03 nutarimu, protokolo Nr. 1                 VGK pirmininkė R.Vadeišaitė 


