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Situacijos analizė 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos apraše numatytos VGK funkcijos, teisės, darbo organizavimo ir 

sprendimų priėmimo tvarka. Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017-05-02 įsakymu Nr. 319 ,,Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  . 

Komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 

švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir  kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Mokykloje rugsėjo 1 d. duomenimis 73 mokiniams teikiama švietimo pagalba, 52 mokiniams specialioji pagalba, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokinys ugdomas pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, 30 mokinių turi mokymosi sunkumų.  

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios mokinio ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti sąlygas pozityviai mokinių socializacijai. Stiprinti mokyklos 

vidaus tvarkos taisyklių priežiūrą. Prioritetą teikti patyčių ir smurto prevencijai. 

Uždaviniai: 1. Vykdyti smurto, patyčių, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo, savižudybių ir kitų 

psichologinių problemų prevenciją. 

2. Spręsti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus. 

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių pažeidimų atvejus ir teikti rekomendacijas mokytojams dėl 

ugdymo metodų ir darbo organizavimo su mokiniais, kurių elgesys yra nepageidaujamas. 

4. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus) mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo klausimais.  
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5. Organizuoti krizės valdymo priemones įvykus krizei. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas Atsakingas Vykdytojai/Dalyviai Pastaba 

1. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO INICIAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

1.1. Vaiko gerovės komisijos sudėties, narių funkcijų 

paskirstymas 

 

2019-09 VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 
 

1.2. Vaiko greovės komisijos veiklos plano parengimas 2019-09 VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 
 

1.3. VGK posėdžių organizavimas 1 kartą per  

mėnesį, esant 

poreikiui ir 

dažniau 

VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 
 

1.4. VGK pasitarimų teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

elgesio, renginių organizavimo ir kitais klausimais 

organizavimas 

Kiekvieną 

ketvirtadienį, 

esant poreikiui ir 

dažniau 

VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 

 

 

1.5. Vaiko gerovės komisijos ataskaitos parengimas 2020-06 VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 
 

1.6. Vaiko gerovės komisijos ataskaitos pateikimas mokytojų 

tarybai 

2020-06 VGK pirmininkė Bendruomenė  

2. BENDRADARBIAVIMAS 

2.1. Vaiko gerovės komisijos narių  dalyvavimas Kauno 

pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo ir ugdymo 

skyriaus  organizuojamuose metodiniuose renginiuose  

Pagal poreikį 

 

VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija 

 

 

 

2.2. Bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos specialistais, 

bendruomenės policijos pareigūnais, sveikatos priežiūros 

atstovais, mokytojų taryba, auklėtojų taryba,  mokinių 

taryba vaiko gerovės klausimais 

Pagal poreikį VGK pirmininkė 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

Vadovaujantis 

Bendradarbiavimo 

su pagalbos vaikui 

institucijomis 

tvarkos aprašu  

2.3. Dalyvavimas kitų ugdymo įstaigų organizuojamuose 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė  Vaiko gerovės 

komisija 

 

2.4.  Konsultacijos mokinių tėvams 2019-09,10 Specialistai Vaiko gerovės Vadovaujantis 
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-individualaus ugdymosi plano ir švietimo pagalbos 

teikimo plano aptarimas 

- praktiniai užsiėmimai ir rekomendacijos kalbos 

korekcijos klausimais 

mėn.  komisija 

 

Bendradarbiavimo 

su mokinių 

šeimomis 

programa, Tėvų 

informvimo tvarkos 

aprašu 

2.5. Pranešimas ir diskusija mokytojams apie savižudybę – 

kaip atpažinti ženklus ir padėti galvojančiam apie 

savižudybę mokiniui. 

2020-04 Specialistai Mokytojai   

2.6. Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ paminėti 

numatoma pasikviesti „Vaikų linijos“ savanorius 

pasikalbėti su mokiniais apie patyčias. 

2020-03 Psichologė N klasių mokiniai Vaikų linijos 

savanoriai 

3. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

3.1. 

Savišvieta. Mokytojų, auklėtojų, pagalbos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo iniciavimas vaiko gerovės 

užtikrinimo srityje, dalinimasis informacija, jos kaupimas 

Pagal poreikį VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisija, mokytojai, 

auklėtojai, pagalbos 

specialistai 

 

4. SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA 

4.1. Mokinių kalbinių gebėjimų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių tyrimas ir vertinimas, sąrašų sudarymas, 

suderinimas, tvirtinimas. 

2019-09 Logopedas-

specialusis 

pedagogas 

Vaiko gerovės 

komisija. 

 

 

4.2. Individualizuotų programų specialiųjų poreikių 

mokiniams rengimas, mokytojų konsultavimas ir pagalbos 

teikimas. 

Iki 2019-09-30 

 

Logopedas-

specialusis 

pedagogas, 

psichologas 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos specialistai 

 

4.3. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pradinis 

įvertinimas. Rekomendacijų teikimas vaiko gerovės 

komisijai. 

Pagal poreikį Pagalbos 

specialistai 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos specialistai 

Vadovaujantis 

švietimo pagalbos 

mokiniui tvarkos 

aprašu 

4.4. Individualus darbas su naujai atvykusiais mokiniais: 

mokinio pažinimo metodų taikymas, pagalba mokiniui, 

vertinimo anketų rengimas, ugdymosi sunkumų 

identifikavimas 

Pagal poreikį 

 

Pagalbos 

specialistai  

Dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojai, 

pagalbos  specialistai  

 

4.5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

individualaus ugdymosi ir švietimo pagalbos teikimo 

2019-09 Pagalbos 

specialistai  

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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planų parengimas  

 

4.6. 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

individualių užsiėmimų grafiko parengimas, suderinimas. 

2019-09 

 

VGK pirmininkė Pagalbos specialistai  

4.7. Mokytojų darbo su specialiųjų poreikių mokiniais 

stebėsena ir analizė 

Pagal atskirą 

planą 

VGK pirmininkė Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

4.8. Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais Pagal sudarytą 

grafiką 

Pagalbos 

specialistai 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos specialistai 

 

4.9. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangos 

įvertinimas, ugdymosi rezultatų aptarimas. 

2 kartus per 

mokslo metus 

VGK pirmininkė Dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojai, 

pagalbos  specialistai 

 

4.10. Nemotyvuotų mokinių mokymosi rezultatai  2 kartus per 

mokslo metus, 

pagal poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

Dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojai, 

pagalbos  specialistai 

 

4.11. Konsultacijos mokytojams, mokinių tėvams (globėjams) 

specialiojo ugdymo klausimais 

Visus mokslo 

metus, pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

Dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojai, 

pagalbos  specialistai 

 

5. SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 

5.1. 

 

 

Socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams 

organizavimas: 

 

 

   

5.1.1. Mokinių poreikių įvertinimas (dokumentų  analizė, 

individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais/globėjais) 

2019-10,  

atvykus naujam 

ugdytiniui 

Socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė, 

tėvai (globėjai) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams 

teikimas: 

 Socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė  

    -  darbas su klasių grupėmis 1 kartą per 

mėnesį 

 

Socialinė 

pedagogė  

Socialinė pedagogė  

  -   individualus darbas su mokiniais Pagal poreikį Socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė  

5.2. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjasi) ir 

pagalbos vaikui institucijomis, turinčiomis įtakos vaiko 

ugdymui. 

Pagal poreikį  Socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė Vadovaujamasi 

bendradarbiavimo 

su pagalbos vaikui 
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institucijomis  

tvarkos aprašu 

 5.3. Tiriamoji veikla     

5.4.1.Anoniminė apklausa, anketavimas, situacijos 

analizė, duomenų pateikimas. 

Pagal poreikį Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

  5.4. 

   

 

Šviečiamoji, informacinė veikla:     

5.4.1.Pagalba klasių auklėtojams, stendų, lankstinukų 

gaminimas ir platinimas 

Pagal poreikį Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Klasių auklėtojai, 

mokytojai, 

tėvai/globėjai 

 

   6. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INICIJAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 6.1. Socialinio emocinio ugdymo ,,Lions Quest“ programų  

,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas 

Pagal auklėtojų 

veiklos planus 

VGK prmininkė Klasių auklėtojai Programos 

vykdomos klasių 

valandėlių metu 

6.2. Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų 

prevencinė programa 

Pagal poreikį Klasių auklėtojai Klasių auklėtojai Programos 

vykdomos klasių 

valandėlių metu 

6.3. Sveikos gyvensenos ugdymo programa Pagal poreikį Klasių auklėtojai Klasių auklėtojai Programos 

vykdomos klasių 

valandėlių metu, 

renginių metu 

6.4.  Prevencinių programų priemonių įgyvendinimo ir jų 

veiksmingumo analizė 

2020-06 VGK pirmininkė Klasių auklėtojai, 

vaiko gerovės 

komisija 

 

   7. PREVENCINĖ VEIKLA 

7.1. 

 

Mokinių supažindinimas su mokyklos  „Mokinio elgesio 

taisyklėmis“,   vidaus tvarkos taisyklėmis. 

2019-09 Socialinė 

pedagogė 

Klasių auklėtojai  

7.2. Mokinio elgesio taisyklių,   vidaus tvarkos taisyklių 

laikymosi kontrolė. Pokalbiai su klasių mokiniais 

Vieną kartą per 

mėnesį 

Socialinė 

pedagogė 

Socialinė pedagogė 

Klasių auklėtojai 

 

7.3. Darbas su mokyklą nelankančiais mokiniais: 

- lankomumo suvestinių analizė, 

- tėvų (globėjų) informavimas apie be pateisinamos 

priežasties praleistas pamokas, 

- individualus darbas su mokiniais praleidinėjančiais 

Visus moklso 

metus, pagal 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė  

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

vaiko gerovės 

komisija 
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pamokas; 

- darbas su šeimomis; 

- pokalbis su mokiniais  mokyklos vaiko gerovės 

komisijoje 

- informacijos pateikimas pagalbos vaikui institucijoms  

7.4.  Netinkamo elgesio ir smurto prevencija: 

- nustatyti drausmės pažeidimus, surasti 

jų priežastis, 

- rūpinantis mokinių saugumu priminti 

mokiniams teises ir pareigas, 

- bendradarbiauti su mokinių tėvais,  

sprendžiant iškilusias problemas, 

- pamokų metu mokiniams nesilaikant 

drausmės, elgesio susitarimų, taikyti Drausmės pažeidimų 

sąsiuvinį, 

- formuojant socialinės rizikos šeimų 

vaikų kultūringo elgesio bei socialinius įgūdžius, 

bendradarbiauti su Dienos centrais, 

- atnaujnti stendą ,,Pagalba vaikui“, 

- konsultuoti mokytojus mokinių 

saugumo, konfliktų ir krizių valdymo prevencijos 

klausimais, 

- mokinių, priklausančių rizikos 

grupei, lankymas namuose, bendradarbiavimas su 

seniūnijos socialine darbuotoja, VPK, 

- individualūs pokalbiai su mokiniais, 

turinčiais elgesio problemų, 

- tyrimas ,,Socialinio ir emocinio 

ugdymo programų poveikio įvertinimas”  

Visus moklso 

metus, pagal 

poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-05 

VGK pirmininkė 

Socialinė 

pedagogė  

 

 

 

 

 

 

 

 

VGK pirmininkė 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

vaiko gerovės 

komisija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai, 

psichologė 

 

7.5. Darbas su tėvais: 

tėvų konsultavimas mokinių mokymosi, elgesio, 

lankomumo ir kt. klausimais. 

Visus moklso 

metus, pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės 

komisija 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

pagalbos vaikui 

specialistai 

 

 Prevenciniai renginiai, konkursai,  projektai, akcijos: 

7.6.1. Saugaus eismo akcijos ,,Apsaugok mane“, ,,Saugus 

pirmokas“ 

2019-09 Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai 
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7.6.2. Sveikatingumo pertraukų savaitė 

 

7.6.3. Tarptautinė košės diena 

2019-10 Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinė pedagogė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, klasių 

auklėtojai 

 

7.6.4.  Tolerancijos diena 

 

2019-11 Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinė pedagogė, 

psichologė, auklėtojų 

taryba, klasių 

auklėtojai 

 

7.6.5.  Pasaulinė AIDS diena 2019-12 Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai 

 

7.6.6.  Akcija „Savaitė be patyčių“ 

 

2020-03 Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai 

 

7.6.7. Gegužė- mėnuo be smurto prieš vaikus 2020-05 Vaiko gerovės 

komisija  

Socialinė pedagogė, 

mokinių taryba, klasių 

auklėtojai 

 

 

7.6.8. Pasaulinė sveikatos diena 

 

2020-04  Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Socialinė pedagogė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

7.6.9. Pasaulinė diena be tabako  2020-05 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Socialinė pedagogė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

 7.4.10. Dalyvavimas prevenciniuose renginiuse, 

konkursuose, akcijose mieste. 

Visus moklso 

metus, pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės 

komisija 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

pagalbos vaikui 

specialistai 

 

   8. TYRIMAI 

8.1. Ar ne per sunki pirmoko kuprinė? 

 

2019-10 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Klasių auklėtojai, 

matematikos 

mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

8.2. Priešmokyklinio ugdymo vaikų, 1, 5  klasių mokinių  

adaptacija 

 

2019-11-12 

mėn. 

 

Psichologė Klasių auklėtojai, 

psichologai 

 

8.4. Prevencinių programų įgyvendinimo veiksmingumas 2020-05 

 

VGK nariai Klasių, grupių 

auklėtojai, socialinė 
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pedagogė  

 

8.5. Priešmokyklinio ugdymo vaikų ir 1-ų klasių mokinių 

kalbinių gebėjimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

tyrimas. 

2019-11 Spec.pedagogas Priešmokyklinio 

ugdymo vaikai ir 1-ų 

klasių mokiniai 

 

  9. KRIZIŲ VALDYMAS 

 9.1 

 

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

9.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos 

bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą 

Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

9.3. Įvertinti Mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, 

kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos 

teikimą 

Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

9.4. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui 

 

Daiva Micienė  

2019-09-12 


