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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 

 
       2022 m. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas – Teikti švietimo pagalbą šalinant priežastis, kurios trukdo mokiniams ugdytis bei gerinti ugdymo (si) rezultatus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 
gebėjimus ir poreikius, užtikrinant fiziškai ir emociškai saugią, palankią ugdymo (si) ir edukacinę aplinką, vykdant su vaiko gerove susijusią prevenciją. 
 
Uždaviniai:  

1. Sistemingai vykdyti  Lions QUEST prevencines programas: ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“, diegti SEU gaires gimnazijos 
bendruomenei ir skatinti jomis vadovautis ugdymo procese. 

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

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  

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

Rugsėjis, Sausis, 
Birželis 

Logopedas, VGK nariai  

3. 
 VGK veiklos plano priemonių veiksmingumo 
analizavimas, 2022 m. veikos plano numatymas. 

Gruodis VGK nariai Veiklos analizė, koregavimas 

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

procese. 
  

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI PASTABOS 
1.1 Sistemingai vykdyti Lions quest „Laikas kartu“ prevencinę 
programą  

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

pradinės klasės 

1.2 Sistemingai vykdyti Lions quest „Paauglystės kryžkelės“ 
prevencinę programą  

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

Klasės valandėlių metu (5-8 kl.) 



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

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

Klasės valandėlių metu (9-12 klasės) 

1.4 Supažindinti visą mokytojų bendruomenę su SEU diegimo 
gimnazijoje modeliu. 

Per mokslo metus SEU konsultantai, mokytojai  

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

Per mokslo metus SEU konsultantai, klasių 
vadovai 

 

1.6 SEU integravimo klasėje modelio pristatymas metodinėse 
grupėse. 

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

 

 

 

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  

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, vykdyti 
gimnazijos bendruomenės  apklausas.  

Per mokslo metus Socialinė pedagogė  

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

Per mokslo metus Logopedas  

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

Per mokslo metus VGK nariai Pagal poreikį 

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

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

 

 

_____________________________ 

 


