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	 	 	 VILNIAUS DARŽELIS-MOKYKLA „SVAJA“ 

  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M. 

 

Tikslas: Mokinių vertybinių nuostatų ir socialinių gebėjimų ugdymas, siekiant mokymosi efektyvumo ir tenkinant mokinių poreikius. 

 

Uždaviniai: 
 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą vaikui 

2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius bendruomenei aktualiomis temomis 

3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus atvejus 

4. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais/globėjais/ vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais 

5. Vykdyti krizių valdymą mokykloje 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Numatomi rezultatai 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 
rengimas 

 Vaiko gerovės komisijos 
pirmininkas T.Stankevič 

Parengtas 2016-2017 m.m. Vaiko 
gerovės komisijos planas 

2. Vaiko gerovės komisijos posėdžių 
organizavimas. Spec. ugdymo programų 
svarstymas, aptarimas 

Kartą per 2 
mėnesius(esant 
poreikiui 
daržniau) 

Vaiko gerovės komisijos 
pirmininkė 

Aktualių klausimų aptarimas, dokumentų 
analizavoimas, rengimas 

3. Duomenų apie globojamus, socialiai remtinus 
rizikos grupės vaikus kaupimas, analizavimas. 
Pagalbos gavėjų sąrašų aptarimas 

2016 m. 
rugsėjis- spalis 

VGK pirmininkė, klasių, 
grupių auklėtojai 

Vykdoma nuolatinė socialinės situacijos 
analizė 

4. Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė – 
šviečiamoji sklaida 

2016-2017 m.m. Pagalbos pedagogai: 

S.Gumeniuk 

N.Zamaro 

Informacija darželio – mokyklos vidaus 
erdvėse ir internetinėje svetainėje 

5. Tėvų, mokytojų konsultavimas psichologiniais, 
specialiojo ugdymo, prevenciniais klausimais 

Bendradarbiavimas su Vilniaus PPT aktualiais 
klausimais 

2016-2017 m.m. Vaiko gerovės komisijos 
nariai, dalykų mokytojai, 
mokytojai 

Bendruomenė informuojama aktualiais vaiko 
gerovės ir saugumo klausimais 

6. Vaiko gerovės komisijos pasitarimai, vidaus 
tvarkos taisyklių pažeidimų, nelankymo, 
netinkamo elgesio klausimais 

2016-2017 m.m. 
pagal poreikį 

VGK pirmininkė 
T. Stankevič 

Nuolatinė vidaus tvarkos stebėsena, 
netinkamo elgesio prevencija 

7. Pamokų lankomumo, vėlavimo į pamokas 2016-2017 VGK komisijos nariai Vidaus tvarkos taisyklių laikymosi 
stebėsena, gerės mokymosi pažangumas 
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kontrolė m.m 

8. Pagalbos pedagogų dalyvavimas klasių, 
grupių susirinkimuose  

 

Pirmų klasių mokinių adaptacija 

2016-2017 
m.m. pagal 
poreikį 

2016 m. 
rugsėjis- 
gruodis 

Psichologas S.Gumeniuk 
Spec. 
pedagogas,logopedas 
N.Zamaro, logopedas 
I.Demčenko 

Bendravimas su tėvais, pagalba klasės , 
grupės auklėtojams 
Rekomaendacijų teikimas 

9. Mokinių uniformos dėvėjimo kontrolė 2016-2017 
m.m. kartą į 
mėnesį 

VGK pirmininkė 
T.Stankevič, klasių 
auklėtojos 

Darželio – mokyklos vidaus tvarkos 
užtikrinimas 

10. Prevencinių programų vykdymas darželyje ir 
mokykloje 

2016-2017 
m.m. 

VGK pirmininkė, klasių, 
grupių auklėtojai 

Emocijų valdymas, teisingo elgesio 
ugdymas 

11. Prevencinių renginių organizavimas: 

• Tolerancijos diena 

• Tylos diena 

• Diena be pykčio 

Tabakas 

 Narkotikai 

alkoholis 

2016-2017 
m.m. 

VGK pirmininkė 

Psichologė 

Klasių, grupių auklėtojai 

Į darželio – mokyklos veiklą įsitrauks 
visa bendruomenė 

Prevencija 

12. Saugios aplinkos kūrimo ir patyčių 2016-2017 VGK  pirmininkė, Į kūrybinę veiklą įsitrauks darželio – 
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prevencijos renginiai: 

Tyrimas: „Patyčios mokykloje“ 

m.m. psichologė, klasių, 
grupių auklėtojai 

mokyklos bendruomenė. 

 Informacija bei rekomendacijos tėvams, 
klasių auklėtojoms 

13. Pasaulinė sveikatos diena 2017 m. 
balandis 

VGK pirmininkė 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Klasių vadovai 

Grupių vadovai 

Supažiondinti bendruomenę su 
aktualiomis vaikų sveikatos problemomis  

Informacija erdvėje 

14. Psichinės sveikatos diena. Akcija- „Kokios 
spalvos tavo nuotaika“ – nuotaikos piešimas, 
apranga, atspindinti nuotaiką 

2017 m. spalis 
10 d. 

VGK nariai, klasių, 
grupių auklėtojai 

Vaikai supras emocijų, nuotaikų 
svyravimus ir darna su spalva 
organizuota kūrybinė veikla 

 

 

   ________________________________________________ 


