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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 MOKSLO METUS 

 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: 
 

EIL.
NR. VEIKLA DATA ATSAKINGI PASTABOS 

1. 
VGK posėdžiai organizuojami atsižvelgiant 
į poreikį, atsiradus konkrečios problemos 
sprendimo poreikiui. 

Mokslo metai VGK nariai Viso per 2022 m. organizuoti 6 VGK posėdžiai: 
tvirtintas švietimo pagalbos gavėjų sąrašas, svarstyti 
du netinkamo elgesio atvejai, svarstyti prašymai dėl 
muzikos pamokų atsisakymo. 

2. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 
sąrašo sudarymas ir tikslinimas. 

Rugsėjis, Sausis, 
Birželis 

Logopedas, VGK nariai 2022-08-31 protokolas Nr. 4 

3. 
 VGK veiklos plano priemonių 
veiksmingumo analizavimas, 2023 m. 
veikos plano numatymas. 

Gruodis VGK nariai 2022-11-10 Protokolo Nr. 6 aptartas VGK 2022 metų 
plano įgyvendinimas , nutarta pažangos dinamikos 
stebėseną 8-II klasėse.  

 
1. UŽDAVINYS. Vykdyti  Lions QUEST prevencines programas, diegti SEU gaires gimnazijos bendruomenei ir skatinti jomis vadovautis 

ugdymo procese. 
  

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI PASTABOS nuo 2022-09-01 
1.1.  Sistemingai vykdyti Lions quest „Mano 

laikas“ prevencinę programą 
Per mokslo metus Klasių vadovai, socialinis 

pedagogas ( esant 
poreikiui) 

pradinės klasės 
 1 klasė : 3 užsiėmimai; ,,Ar čia taip pat naujokas“, 
,,Atidžios ir rūpestingos klasės taisyklės“, ,,Išmokime 
klausys“. 
2 klasė: 17 užsiėmimų : ,,būk draugas“, ,,Man reikia 
pagalbos“, ,,Pasiruošimas tapti grupe“, ,,Kas yra 
patyčios“, ,,Patyčių žala“, ,,Viskas atsispindi mano 
veide“, ,,Draugystės pažadas‘, ,,pamatyk mane“, 
,,Teisingi sprendimai“, ,,Galvoti ir pasirinkti“, 



,,Atsargiai- vaistai“, ,,Atsargiai- nuodai“, ,,aš esu 
atsakingas už savo sveikatą“. 
3 klasės -10 užsiėmimų ( ,,Konfliktai ir 
bendradarbiavimas“). 
4 klasė  5 užsiėmimai : ,,Tu, aš ir ketvirtoji klasė‘, 
,,Mums rūpi ir mes tai parodome‘, ,,Kartu, nes tai 
galime“, ,,Kaip nusiraminti ir apmąstyti savo 
jausmus“, ,,Kas yra patyčios“. 

1.2.  Sistemingai vykdyti Lions quest 
„Paauglystės kryžkelės“ prevencinę 
programą 

Per mokslo metus Klasių vadovai, socialinis 
pedagogas ( esant 
poreikiui) 

5-8 klasės 
5a klasė – 3 užsiėmimai: ,,Kaip pažinti vienam kitą?“, 
,,Susitarimai ir tarpusavio pagarba“, ,,Komandinis 
darbas“. 
5b klasė - 8 užsiėmimai:  ,,Emocijų valdymas“, 
,,Komandinis darbas“, ,, Kaip atpažinti patyčias?“, 
,,Komandinis darbas“. 
6a -3 užsiėmimai : ,,Mano teigiamos vertybės‘, 
,,Pagarbos ugdymas“, ,,Konfliktų sprendimas“ 
6b - 3 užsiėmimai : ,,Kaip reaguoti į patyčias ? 
Stabdyk patyčias“, ,,Išklausyti“, ,,Bendravimo 
kliūtys“. 
7a – 6 užsiėmimai : ,,Mano veiksmų planas“, ,,Mano 
sėkmės planas“, ,,Bendradarbiavimo klasėje raktai“, 
,,Neigiamas spaudimas“, ,,Kaip išvengti svaigiųjų 
medžiagų“, ,,Atsakomybė-pasirinkimas ir pasekmės“. 
7b – 8 užsiėmimai : ,, susitarimai ir tarpusavio 
pagarba“, ,, Komandos svarba“ (3 užsiėmimai), ,,kaip 
atpažinti, įvardyti emocijas“ (3 užsiėmimai), ,,Neleisk 
stresui tavęs užvaldyti.  
8a-6 užsiėmimai: ,,Atsakingų sprendimų priėmimai“ 
(alkoholis, tabakas), ,,Rūkymas ar verta pradėti?“, 
,,Mano veiksmų panas“, ,,Emocijų analizė“, ,,Duobės 
ir viršukalnės“,  
8b – 7 užsiėmimai : ,,Mano savybės, kaip atrasti 
teigiamus bruožus savyje“, ,,Mokymosi tarnaujant 
projektų idėjos“, ,,Bendro susitarimo požymiai‘, 
,,Planas tikslui siekti“, ,,Tradicijos ir papročiai. Etninė 
kultūra“. 



1.3.  Vykdyti socialinio ir emocinio ugdymo 
programą Lions  Quest ,,Raktai į sėkmę“ 

Per mokslo metus Klasių vadovai, socialinis 
pedagogas ( esant 
poreikiui) 

9-12 klasės 
Ia -9 užsiėmimai: ,,Ką reiškia atsakomybė?“, ,,Maži 
geri darbai“, ,,Pradedame bendrauti“, ,,Bendravimo 
kliūtys‘, ,,Prisiminimai gali būti naudingi“, ,,Socialiai 
atsakingi veiksmai“, ,,Pristatyk savo standartus“, 
,,Išmintingi ir neišmintingi žodžiai“, ,,Veikla pagal 
planą“, ,,Bendradarbiaukime!“,  
Ib - 6 užsiėmimai: ,,Atpažinti teigiama ir neigiamą 
spaudimą“, ,,Daugiau jokių patyčių“, ,,Kaip atlaikyti 
socialinį spaudimą ?“, ,,Pomėgių, gebėjimų ir įgūdžių 
taikymas“, ,,Bendravimo kliūtys“, ,,Kaip atpažinti 
stereotipus ir juos vertinti“. 
IIa-7 užsiėmimai : ,,Ką reiškia atsakomybė?“, ,,Maži 
geri darbai“, ,,Pradedame bendrauti“, ,,Bendravimo 
kliūtys‘, ,,Kaip atpažinti stereotipus ir juos vertinti“, 
,,Daugiau jokių patyčių“, ,,Kaip atlaikyti socialinį 
spaudimą ?“. 
IIb-4 užsiėmimai : ,,Socialiai atsakingi veiksmai“, 
,,Viltis plunksnoje“, ,,Bendravimo kliūtys“, 
,,Žingsniai, siekiant tikslo“. 
III-7 užsiėmimai : ,,Kultūrų įvairovė“ , ,,Išvengti 
stereotipų ir pripažinti skirtumus“, ,, Gebėjimas dirbti 
komandoje“, ,,Fašizmas , nacionalizmas“, ,,Apie 
egocentrizmą“, ,,Bendravimas. Kaip imti interviu“, 
,,Asmeninė vadyba ir atsakomybė“. 
IV-6 užsiėmimai: ,,Kaip planuoti laiką“, ,,Žingsniai 
siekiant tikslo‘,  ,,Pažinkime kitas kultūras“,, Išvengti 
stereotipų“, ,,Žingsniai siekiant tikslo‘, ,,Išlikti 
objektyviam“. 

1.4.  Supažindinti visą mokytojų bendruomenę su 
SEU diegimo gimnazijoje modeliu. 

Per mokslo metus SEU konsultantai, 
mokytojai 

2021 m. 11-08 SEU diegimo gimnazijoje modelis 
pristatytas metodinės tarybos narių susirinkime. 2022-
11-11 dar kartą šis modelis išplatintas klasės vadovų 
tarpe el. pašto pagalba.  

1.5.  Supažindinti klasių vadovus su klasės 
mokinių pažangos dinamikos stebėjimo 
rodikliais. Taikyti juos pasirinktai kasei. 

Per mokslo metus SEU konsultantai, klasių 
vadovai 

2022 sausio 5 išplėstinio direkcinio pasitarimo Nr. 1  
metu , pristatytas SEU integravimo klasėje modelis. 
Pakartotinai jis išplatintas klasių vadovams 2022-11-
11per el. paštus. 



1.6.  SEU integravimo klasėje modelio 
pristatymas metodinėse grupėse. 

Per mokslo metus SEU konsultantai, 
metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai. 

Metodinės tarybos nariai pakartotinai pasidalino savo 
grupėse. 

 

 

 

2. UŽDAVINYS. Teikti pedagoginę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo 
organizavimo pritaikymo, mokymosi sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 
  
EIL.
NR. PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI PASTABOS 

2.1. Teikti sveikatos priežiūros specialistės 
paslaugas, organizuoti sveikatos stiprinimo, 
sveikos gyvensenos formavimo paskaitas, 
renginius, vykdyti alkoholio, tabako 
prevenciją. 

Per mokslo metus Sveikatos priežiūros 
specialistė 

,,Sveikatos valandėlės: ,,Augu švarus ir sveikas“, ,,Ką 
aš žinau apie oro taršą“, ,,Saugus tamsiuoju paros 
laiku“, ,,sveikatai palanki mityba ir fizinis aktyvumas“, 
,,Kokios mano žinios apie  mikroorganizmus“, 
,,Mikrobai gyvena vasarą“, ,,Kas naudingiau: vaisiai ar 
daržovės“. 
Praktiniai užsiėmimai: ,,Saugau save ir draugus“. 
,,Traumos“, ,,Ar tikrai sportas sveikata ?“, ,,Stresas 
prieš egzaminus‘,, ,Saugi vasara“.  
Paskaitos: ,,Žmogaus kūnas lytinio brendimo metu“, 
,,Lytinio ugdymo paskaita berniukams“, ,,Ar moku 
valyti dantukus“. 
Diskusijos: ,,Įvairios priklausomybės“, ,,Bandyti-
nebandyti?“, ,,Elektroninės cigaretės“, ,,Skiepai. Kodėl 
jie reikalingi ?“. 
Renginiai : ,,Saugiai pasitikime vasarą“, konkursas 
,,Kuo daugiau išgelbėto maisto“.  
Viso: 57 užsiėmimai 

2.2. Teikti individualias ir grupines konsultacijas 
mokiniams, turintiems elgesio, lankomumo 
problemų, organizuoti prevencinius 
renginius, akcijas, bendrauti ir 
bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, 
įvairiomis savivaldybės institucijomis, 

Per mokslo metus Socialinė pedagogė Socialinio pedagogo konsultacijos teiktos atsižvelgus 
į klasių vadovų, dalykų  mokytojų pastebėjimus, 
lankomumo ataskaitas. Pildyti susitikimų su tėvais 
aktai. Vykdytas sistemingas konsultavimas 
bendradarbiaujant su klasių vadovais, tėvais, 
administracija.  



vykdyti gimnazijos bendruomenės  
apklausas. 

2022 rugsėjo - spalio mėnesiais 5-IV mokiniai buvo 
supažindinti su pagrindiniais, elgesį gimnazijoje 
sąlygojančiais dokumentais.  
Patyčių tema vestos paskaitos 5a, 5b, 6a,6b, 7b, 4 
klasėse. 2-oje kalbėta apie svetimų daiktų 
pasisavinimo pasekmes.  
Gavus klasių vadovų lankomumo ataskaitas, jiems 
kreipiantis tiesiogiai, reaguojant į dalykų mokytojų 
pastabas. 
2022 kovo mėnesį organizuotas ,,Sąmoningumo 
mėnuo“. Jo metu mokiniai tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo pagrindu, lankėsi Šv. Juozapo 
globos namuose, kur su jų gyventojai kūrė molio 
dirbinius, gyventojams suorganizavo trumpą muzikinį 
pasirodymą.  
2022-birželį ir lapkritį organizuotos dvi ,,Tolerancijos 
naktys“. Pirmoji-  2021 m. tėl covid 19 neįvykusiai 
nakčiai kompensuoti, antroji vykdyta pagal nusimatytą 
planą. Birželio mėnesį naktyje svečiavosi skautų 
atstovai, kurie pravedė estafetes, judriuosius žaidimus, 
pristatė savo veiklas. Lapkritį-  
bendradarbiaujant su gimnazijos alumne Karolina 
Černiavskyte, VDA grafinio dizaino studente, 
Panevėžio asociacijos Jaunimo piknikas ir kultūrinio 
meninio projekto „Fazė“ veiklų koordinatore, siekti, 
kad mokiniai įgytų žinių bei praktinių gebėjimų 
dalyvavimui socialinės – kultūrinės – pilietinės  
visuomenės gyvenime: komandinio darbo ypatumų, 
kūrybinio rašymo ir slemo, gebėjimo prisitaikyti 
situacijoje, būti drausmingais, elgtis atsakingai bei 
saugiai. 
2022m. socialinis pedagogas telefonu bendradarbiavo 
su Panevėžio socialinių paslaugų centru, Panevėžio 
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi. 



2.3. Vykdyti individualų ir grupinį darbą su 
mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų, 
konsultuoti tėvus, mokytojus.  

Per mokslo metus Logopedas Nuo 2022 metų sausio mėnesio logopedines pratybas 
lankė 34 mokiniai. Rugsėjo mėnesį, 
padidėjus  mokinių skaičiui ,kuriems reikia pagalbos, 
pradėjo lankyti 53 mokiniai.  Trylikai pirmokų buvo 
nustatytas fonologinis kalbos sutrikimas,  keturiems-
fonetinis kalbos sutrikimas (artikuliacinė dislelija). 
Suteikta logopedinė pagalba  penktokams ir 
šeštokams. Mokiniai lankė pratybas du kartus per 
savaitę. Pagrindinį dėmesys bubo skiriamas foneminės 
klausos lavinimui, skaitymui bei rašymui, gramatinių 
taisyklių įtvirtinimui, rišliosios kalbos ugdymui. 
Visiems mokiniams pavyko padaryti pažangą. 

   Per visus mokslo metus sistemingai bendraujama su 
pradinių klasių mokytojomis. Aptariamas mokinių 
pasiekimo lygis, lankomumas. Mokytojos informuoja, 
kaip sekasi mokiniams per pamokas, kokia pasiekta 
pažanga.  Aptariamos mokinių sėkmės ir sunkumai, 
planuojama, kaip efektyviau teikti mokiniui pagalbą. 
Mokinių pasiekimai aptariami  ir VGK. 

 Bendraujama su mokinių tėveliais, jie supažindinami 
su kalbos, kalbėjimo ir skaitymo, bei rašymo 
sutrikimais, teikiamos konsultacijas. 

2.4. Inicijuoti tyrimus, apklausas, pedagogų 
bendruomenės konsultacijas, mokymus, 
seminarus, siekiant gerinti mokymosi 
aplinką, mikroklimatą , bendradarbiavimą, 
bendruomenės informavimą, švietimą.  

Per mokslo metus VGK nariai 2022 m. sausio mėn. atlikta apklausa, skirta baimės 
suklysti priežastims nustatyti. (pridedama). 
2022 gruodžio mėn. atlikta naujokų adaptacijos 
apklausa. (pridedama). 

2.5. Saugios mokymosi aplinkos kūrimas, 
saugumo stiprinimo priemonių 
analizavimas, diegimas. 

Per mokslo metus Budintys mokytojai, 
gimnazijos budėtojai, 
VGK nariai. 

Gimnazijoje pertraukų metu nuolatos budi mokytojai, 
mokyklos budintysis sistemingai stebi į gimnaziją 
atvykstančius svečius, 2022 m. koridoriuose įrengtos 
papildomai dvi vaizdo stebėjimo kameros (II, III 
aukštuose).  

 

_____________________________ 


