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                                                                 PATVIRTINTA  
                                  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos                                                                                                      

direktoriaus 2019 m. sausio 8 d.      
įsakymas  Nr. 1-2      

 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 m. 

 

 Veiklos sritys pagal LR ŠMM įsak. V-579, 2011-04-11 (redakcija–LR ŠMM 2017 m. 

gegužės 2 d. įsak. Nr. V-319), „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašą“:  

 

1. Prevencinio darbo organizavimas  ir koordinavimas. 

2. Švietimo pagalbos teikimas.  

3. Saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas. 

4. Švietimo programų pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,   

mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pirminio įvertinimo ir kitų su vaiko gerove susijusių funkcijų atlikimas. 

 

Tikslai:  

 

1. Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

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

pažangą.  

2. Nuolat analizuoti asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi 

aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant naujų galimybių, problemų 

sprendimo būdų ir telkiant reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

 

Uždaviniai:  

1. Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą socialinį ir emocinį ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje. 

2. Rūpintis pozityvaus progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu. 

3. Vykdyti pirminę prevenciją: rengti akcijas, organizuoti renginius, klasės valandėles, diegti 

projektus arba prisijungti prie jau vykstančių, organizuoti stovyklas. 

4. Vykdyti antrinę prevenciją, analizuoti drausmės pažeidimo atvejus, juos aptarti, diegti 

veiksmingą mokinių drausminimo, skatinimo ir atsakomybės sistemą.  

5. Esant ryškiems smurto atvejams, vykdyti tretinę prevenciją – teikti pagalbą nukentėjusiam 

nuo psichologinio ir fizinio smurto, dirbti su naudojusiu smurtą. 

6. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų 

saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo 



renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove 

susijusiose srityse progimnazijoje dirbantiems mokytojams. 

7. Tobulinti mokinių drausminimo ir mokymosi motyvacijos stiprinimo sistemą.  

8. Pasiruošti krizinių situacijų valdymui, užtikrinti krizinių situacijų operatyvų valdymą. 

9. Laiku nustatyti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP), atlikti pirminį 

SUP įvertinimą,  teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą SUP turintiems mokiniams; teikti 

metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais. 

10. Konsultuoti  8-os klasės mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jų tolesnio 

mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos 

parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi 

įstaigą. 

11. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikti 

siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo. 

12. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrinti sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoti 

vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą. 

13. Bendradarbiauti su  Mokyklos savivaldos institucijomis, Savivaldybės administracijos 

Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, 

vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, 

teritorine policijos įstaiga, Širvintų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, 

švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis. 

 

Rezultatai: 

 

1. Gerės mokyklos mikroklimatas. 

2. Bus užtikrintas mokinių saugumas ir  kuriama saugi mokymosi aplinka. 

3. Stiprės tolerancija.   

4. Stiprės pilietinis sąmoningumas ir bendruomeniškumo jausmas. 

5. Didės mokinių pasitikėjimas savimi ir motyvacija  mokymuisi. 

 

  



 

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

PREVENCINIS DARBAS, ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS, SAUGIOS IR PALANKIOS 

VAIKO UGDYMUI APLINKOS KŪRIMAS 

Prevencinių programų (projektų, tyrimų, paskaitų) iniciavimas, vykdymas  ir koordinavimas 

1. „Olweus“  PPP  įgytų įgūdžių taikymas mokyklos 

gyvenime.   

Per visus metus R. Gasparavičienė 

 

2. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje tvarkos 

aprašo vykdymo stebėsena. 

Per visus metus 

 

R. Suchockienė 

3. Paskaita  7-8 klasių mokiniams „Kvaišalų 

prevencija: vykdymas, problemos“ (pasikviesti 

Kaišiadorių VSC lektorę Viditą Jonaitę ar 

Audronę Petraškienę).   

4. Seminaras 6-tų klasių mergaitėms „Ciklo šou“ 

(pasirenkamasis, mokamas). 

2019-04 arba 10 

 

 

 

2019-05 

 

R. Suchockienė 

5. Mokyklos socialinio paso sudarymas. 2019-01 R. Gasparavičienė 

6. Mokinių krūvių tyrimas, reguliavimo  žingsnių 

numatymas ir jų  koordinavimas. 

2019-04 

2019-11 

Klasių vadovai 

7. Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programos vykdymas (klasių valandėlės 5-8 

klasėse). 

Per visus metus 

 

R. Blusevičienė (talkina 

klasių vadovai) 

8. Anoniminės vaikų apklausos patyčių lygiui 

nustatyti  inicijavimas per IQESonline Lt sistemą.   

2019-04  R. Suchockienė 

9. Sveikos gyvensenos propagavimas. „Vandens 

diena“. 

2019-06 L. Razmienė 

 

Antrinės prevencijos koordinavimas  

VGK pasitarimai ir posėdžiai: 

1. 5-tų klasių mokinių supažindinimas su Mokinių 

elgesio taisyklių nauja redakcija. 

2019-09-05 

 

R.Gasparavičienė, 

T. Labanauskas,   

R. Suchockienė 

2. Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių 

naudojimo mokykloje efektyvumo aptarimas.  

Pasiūlymai ir pastabos. 

Per visus metus 

direkciniuose 

pasitarimuose, 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

R. Suchockienė 

 

3. VGK posėdis „Anoniminės vaikų apklausos 

patyčių lygiui nustatyti rezultatų analizė“.   

2019-05 

 

R. Blusevičienė 

R. Suchockienė 

4. VGK posėdžių organizavimas (dalyvaujant 

Mokyklos tarybos nariams, Policijos komisariato, 

Nepilnamečių reikalų specialistams ir atstovams, 

mokiniams ir jų tėvams). 

Esant būtinybei R.Gasparavičienė 

R. Suchockienė 

 

5. Dalyvavimas savivaldybės VGK posėdžiuose 

pagal poreikį (dėl minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių pritaikymo mokiniams). 

Esant būtinybei 

 

R. Suchockienė 

R.Gasparavičienė 

6. Lankomumo kontrolės vykdymas. Per visus metus R.Gasparavičienė 

(talkina klasių vadovai) 

7. Išplėstinis direkcijos pasitarimas „Klasių vadovų 

ir socialinio pedagogo bendradarbiavimas 

2019-03 R.Suchockienė 

 



Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, mokinių 

elgesio taisyklių laikymąsi“ (dalyvauja VGK ir 

klasių vadovai). 

8. Bendradarbiavimas su mokinių savivalda. Akcijos  

„Pyragų diena“, „Diena be triukšmo“.   

2019-12 

2019-03 

Visi VGK nariai 

 

9. Akcijų pageidaujamam mokinių elgesiui formuoti 

organizavimas mokykloje ir jos teritorijoje. 

Pagal poreikį per 

visus metus 

Visi VGK nariai 

 

10. VGK  narių lankymasis  ypatingo socialinio 

pedagoginio dėmesio reikalaujančių mokinių 

namuose. 

Pagal poreikį per 

visus metus 

R.Gasparavičienė 

(talkina klasių vadovai) 

Nusikalstamumo prevencijos vykdymas 

1. Tolerancijos savaitė („Slapto draugo akcija“), 

bendradarbiavimas su Ukmergės „Ryto“ 

specialiąja mokykla.  

2019 m. 

lapkričio mėn.  

R.Blusevičienė 

R.Gasparavičienė 

T.Labanauskas   

2. Bendradarbiavimas su Širvintų vaikų dienos 

centru. 

Per visus m. m. R. Gasparavičienė 

3. Pirotechnikos priemonių saugaus  naudojimo 

rekomendacijos ir atsakomybė.  Susitikimas su 

Širvintų r. PK prevencinio poskyrio specialistais, 

Širvintų PGT specialistais, sveikatos priežiūros 

specialistais    (5-6 ir 7-8 klasėms).  

2019-12 (data bus 

tikslinama) 

Visi VGK nariai 

4. ,,Kalėdinė gerumo akcija – Pyragų diena“. 2019-12 R. Gasparavičienė, 

R. Blusevičienė 

5. Klasių valandėlės 6-tų klasių mokiniams ,,Mano 

šeima – mano tvirtovė“. 

2019-02 R.Gasparavičienė 

Patyčių ir smurto prevencijos renginiai 

1. Integruotos dorinio ugdymo ir socialinės 

pedagogės pamokos 7-tų klasių mokiniams 

„Patyčios. Kas tai?“ 

2019-01 R. Gasparavičienė,   

R. Blusevičienė 

2. Socialinė akcija, skirta klasių mikroklimato 

gerinimui „Slapto draugo savaitė“, Tolerancijos 

dienos renginiai. 

2019-11 R. Gasparavičienė,   

R. Blusevičienė 

3. PPP „Olweus“ klasių valandėlės, skirtos 3 

taisyklės, nukreiptos prieš patyčias, įsisavinimui 

„Mes stengiamės bendrauti su tais, kurie yra 

atstumti“.  

2019-01 Inicijuoja R. 

Suchockienė,  

R. Gasparavičienė; 

įgyvendina  klasių 

vadovai   

4. Anoniminės vaikų apklausos patyčių mastui 

nustatyti „IQES online“ sistemos  pagalba 

inicijavimas ir vykdymas,  apklausos duomenų 

analizė, apklausos rezultatų  pristatymas mokyklos 

bendruomenei Mokyklos tarybos, Mokytojų 

tarybos posėdžių, tėvų susirinkimų metu. 

2019-11/12  R. Suchockienė 

T. Labanauskas 

5. Pokalbiai su penktų klasių mokiniais „Interneto 

privalumai ir pavojai“. 

2019-10/11 R. Gasparavičienė   

 



Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

Mokymosi motyvacijos stiprinimas 

1. Klasių valandėlės ,,Mano šeima – mano tvirtovė“ 

6-tų klasių mokiniams. 

2019-02 R. Gasparavičienė 

2. Tyrimas „Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas 

ir mokymosi motyvacija“. 

2019-04 R. Suchockienė 

3. Mokinių socialinė veikla Širvintų parapijos senelių 

globos namuose. 

Pagal susitarimą su 

socialiniais 

partneriais 

R. Gasparavičienė,   

R. Blusevičienė 

4. Paskaitų ciklas 7-tų klasių mokiniams „Mokymasis 

– mano asmeninis reikalas“ (lektorė – Širvintų 

rajono PPT psichologė Olga Gerviatovič). 

2019-02  R. Suchockienė 

Žalingų įpročių  prevencija 

Integruotos (dorinio ugdymo) pamokos ir klasės 

valandėlės 5 - 8 klasėms, skirtos žalingų įpročių 

prevencijai. 

Pagal dalykų 

ilgalaikius planus 

R.Blusevičienė 

Integruotos dorinio ugdymo pamokos 7 kl. 

„Dabartinio laikmečio iššūkiai mano sveikatai. 

Priklausomumas“, „Mano sveikata ir gyvybės 

trapumas“. Integruota alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. 

2019-03 R.Blusevičienė 

Integruotos dorinio ugdymo pamokos 6 kl. 

Integruota alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. Tema: „Nežudyk“. 

2019-10 R.Blusevičienė 

Integruotos dorinio ugdymo pamokos 8 kl. 

„Nuodėmės kilmė. Ar būtina apsvaigti?“, 

„Laisvalaikis – ar visada puiku?“ 

2019-11 R.Blusevičienė 

Akcija „Diena be triukšmo“. 2019-11 Visi VGK nariai (talkina 

klasių vadovai) 

Pokalbiai su aštuntų klasių mokiniais „Alkoholio 

vartojimo prevencijos istorija“. 

2019-02/03 R. Gasparavičienė,   

 

Sveikatos priežiūros specialistės organizuojamos 

klasių valandėlės ir integruotos pamokos. 

Per visus metus L. Razmienė 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

Pedagoginių ir psichologinių konsultacijų, švietimo 

programų pritaikymo mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, klausimais teikimas. 

Visus m. m  T. Labanauskas 

Tarpininkavimas tarp progimnazijos, šeimos ir  PPT, 

tvarkant specialiojo ugdymosi dokumentus 

(pirminiam ir pakartotiniam mokinio įvertinimui). 

Visus metus, pagal 

poreikį 

R.Gasparavičienė,  

T. Labanauskas 

Rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikimas.  

Informacijos 

teikimas 

progimnazijos 

tinklapyje. 

T. Labanauskas  

 

L. Razmienė 

Dalyvavimas PPT posėdžiuose teikiant pirminio ar 

pakartotinio  įvertinimo išvadas. 

Visus metus,  

pagal poreikį 

T. Labanauskas,  

R. Suchockienė 



Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais ir PPT dėl 

pritaikytų programų pakeitimo mokiniams, 

padariusiems ženklią pažangą. 

Visus metus,  

pagal poreikį 

T. Labanauskas  

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas   pasirenkant 

ugdymosi įstaigą tolimesniam  mokymuisi. 

Pagal poreikį R. Gasparavičienė 

KRIZIŲ VALDYMAS 

Veiklos žingsnių planavimas ir krizės valdymas. 

 

Civilinės saugos pratybų organizavimas. 

 Ištikus krizei,  

pagal poreikį 

2019-06 

 Visi VGK nariai 

 

T. Labanauskas  

VAIKO MINIMALIOS AR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS SKYRIMAS,   

PAKEITIMAS, PRATĘSIMAS AR PANAIKINIMAS 

Individualių, su mokiniu susijusių atvejų svarstymas, 

reikiamų dokumentų ruošimas. 

Pagal poreikį Visi VGK nariai 

BENDRADARBIAVIMAS SU SUINTERESUOTOMIS INSTITUCIJOMIS AR ASMENIMIS 

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

raj. PK, PPT, PSPC, savivaldybės sveikatos ir 

socialinės paramos skyriumi, socialinių paslaugų 

centru, Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 

Širvintų pradine mokykla,  Psichikos sveikatos centru, 

Širvintų sen., VO „Gelbėkit vaikus“, Švietimo ir 

kultūros skyriumi, Širvintų vaikų dienos centru, 

Širvintų parapijos senelių globos namais, Širvintų KC, 

Širvintų miesto viešąja biblioteka, Kaišiadorių raj. 

savivaldybės sveikatos biuru, Elektrėnų švietimo 

paslaugų centru, Širvintų raj. PGT, UPC, Ukmergės 

vaikų globos namais, Ukmergės specialiąja „Ryto“ 

mokykla.      

Visus metus, pagal 

poreikį 

R. Gasparavičienė, 

socialiniai partneriai 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS VAIKŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMO 

SRITYJE 

Informacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) apie 

galimą pagalbos teikimą mokiniams mokantis 

rengimas ir teikimas  tiesiogiai ir progimnazijos 

tinklapyje (skiltyje „Tėvams ir mokytojams“). 

Per visus metus 

 

 

T. Labanauskas, 

R. Gasparavičienė,  

R. Suchockienė 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAVIMAS 

2018 m. švietimo pagalbos teikimo progimnazijoje 

analizė ir siūlymų  veiklos  planui 2019  m. teikimas. 

2019 m.  sausis   R. Gasparavičienė,  

R. Blusevičienė,  

R. Suchockienė 

 

VGK  narių pasiskirstymas atsakomybėmis,  konkrečių veiklos sričių koordinavimas 

mokykloje 

 

VEIKLOS POBŪDIS KOORDINATORIAI 

Įtraukusis ugdymas T. Labanauskas 

Socialinis ir emocinis ugdymas R. Gasparavičienė 

Smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos R. Blusevičienė, L. Razmienė 

Krizių valdymas R. Suchockienė 

 


