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        Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
                         pagrindinės mokyklos  
                                2023 metų veiklos plano  
                                2 priedas 

 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 
 

Eil.
Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Finansavimas Laukiami rezultatai 

POSĖDŽIAI 

1. 
2023 m. Vaiko gerovės komisijos (toliau – 
VGK) veiklos planavimas, veiklos plano 
sudarymas ir aptarimas. 

Gruodžio mėn. VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 
Atsižvelgiant į 2023 m. 
mokyklos veiklos prioritetus 
parengtas veiklos planas.  

2. 

VGK posėdžių organizavimas, sprendžiant 
mokinių mokymosi sunkumus, elgesio ir 
lankomumo problemas bei kitus 
organizacinius klausimus. 

1 kartą per du 
mėnesius 

VGK nariai, 
mokytojai, klasės 
vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 

Bus organizuojami posėdžiai 
įtraukiant socialinius partnerius, 
mokinių tėvus ir mokytojus, 
sprendžiant mokymosi ir 
elgesio problemas. Įgalinant 
mokinius prisiimti atsakomybę. 

3. 
Patyčių prevencijos situacijos pasiektų 
rezultatų ir problemų analizė, tobulinimo 
priemonių planavimas. 

1 kartą per 
pusmetį 

VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 
Numatytos patyčių prevencijos 
tobulinimo priemonės.  

4.  

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 
(toliau – SUP) pirminis įvertinimas. Švietimo 
pagalbos gavėjų sąrašų aptarimas ir 
tvirtinimas. 

Sausio, 
rugpjūčio mėn. 

VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 

Stebimi ir vertinami ugdymosi 
problemų turintys mokiniai. 
Patikslintas ir suderintas su 
Kėdainių r. ŠPT SUP mokinių 
sąrašas. 

5. 
Pritaikytų ir individualių programų, 
individualių pagalbos planų analizė. 

Rugsėjo mėn. VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 

Bus aptartos pritaikytos ir 
individualizuotos  programos, 
parengti individualūs pagalbos 
planai, jų įgyvendinimo sėkmės 
bei nesėkmės. 
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6. 
SUP ir ypatingo socialinio pedagoginio 
dėmesio reikalaujančių mokinių ugdymosi 
pasiekimų analizė. 

Vasario, 
balandžio, 
birželio, 
gruodžio mėn. 

VGK nariai, 
mokytojai, tėvai. 

Žmogiškieji ištekliai 

Bus aptarti mokinių, turinčių 
elgesio, mokymosi problemų  ir  
specialiųjų ugdymosi poreikių, 
pasiekimai. 

7. Neeilinių posėdžių organizavimas. Esant poreikiui VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 
Bus organizuojami posėdžiai 
įtraukiant socialinius partnerius, 
mokinių tėvus ir mokytojus. 

DARBAS SU MOKYTOJAIS 

1. 

Metodinės pagalbos mokytojams 
prevenciniais, socialiniais, darbo su SUP 
mokiniais, krizių valdymo klausimais 
teikimas. 

Nuolat 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai 
Bus taikomi individualūs 
pagalbos būdai mokiniams. 

2.  
Pokalbiai su klasių vadovais ir mokytojais 
apie pagalbos mokiniams būdus, taikytas 
drausminimo ir skatinimo priemones.  

Nuolat 
VGK nariai, klasių 
vadovai, mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 
Bus analizuojamos mokymosi 
nesėkmės, pagalbos 
veiksmingumas. 

3. 
Praktinis užsiėmimas dalykų mokytojams 
„Konfliktų valdymas, mokinių motyvacija“. 

Balandžio mėn. 
 
Psichologo asistentas 

Žmogiškieji ištekliai 
Suorganizuotas praktinis 
užsiėmimas dalykų mokyto-
jams. 

DARBAS SU MOKINIAIS 

1. 
Supažindinti naujai atvykusius 1–10 klasių 
mokinius ir jų tėvus su mokyklos mokinio 
taisyklėmis pasirašant. 

Esant poreikiui Klasių vadovai Žmogiškieji ištekliai 
Bus laikomasi vienodų 
mokyklos reikalavimų. 

2. 

Mokinio taisyklių pažeidimų fiksavimas ir 
poveikio priemonių taikymas. Saugios 
aplinkos kūrimas ir palaikymas: pozityvaus 
elgesio skatinimas. Dalyvavimas smurto ir 
patyčių prevencijos, socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymo programose. 

Nuolat 
Visi mokyklos 
bendruomenės nariai 

Žmogiškieji ištekliai 

Bus fiksuojami drausmės 
pažeidimai, patyčių atvejai, 
taikomos poveikio priemonės, 
ugdomi mokinių socialiniai 
emociniai įgūdžiai. 

3. 

Griežta lankomumo ir elgesio apskaita: 
*lankomumo grafiko pildymas; 
*darbas su mokyklos nelankančiais ar 
vėluojančiais į ją mokiniais, apsilankymai 
mokinių namuose kartu su socialiniais 
partneriais; 

Nuolat 

VGK nariai, 
socialiniai partneriai, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 
Bus vykdoma kontrolė ir 
apskaita, sprendžiamos 
problemos. 
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*pamokų praleidinėjimo priežasčių analizė; 
*klasės vadovo darbo analizė. 

4.  
Komandos telkimas ir veiklų planavimas 
iškilus krizinei situacijai. 

Esant poreikiui 
Krizių komandos 
komisijos nariai 

Žmogiškieji ištekliai 
Bus laiku sprendžiamos    
problemos, priimami tinkami 
sprendimai. 

DARBAS SU TĖVAIS 

1.  

Domėjimasis vaikų gyvenimu šeimose, 
kuriose nėra reikiamos vaikų priežiūros, 
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
Informacijos atvejo vadybos posėdžiams 
rengimas, dalyvavimas atvejo vadybos 
posėdžiuose. 

Nuolat 
VGK nariai, klasių 
vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 

Saugumo užtikrinimas. 
Priežiūra, reikalingos             
informacijos ir pagalbos 
suteikimas. 

2. 
Pedagoginis švietimas organizuojamas pagal 
klasės vadovo atliktą tėvų švietimo poreikio 
analizę. 

Esant poreikiui 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai 

Tėvai gaus naujausią 
informaciją rūpimais 
klausimais.  
Suorganizuotas praktinis 
seminaras siekiant glaudaus 
bendravimo optimalumo, 
įtraukiant tėvus į ugdymo 
procesą. 

3. Visuotiniai tėvų susirinkimai. Susitikimai su 
specialistais, paskaitos mokyklos 
bendruomenei, mokymai. 

2 kartus per 
metus 

Mokyklos 
administracija, klasių 
vadovai, VGK nariai, 
visuomenės sveikatos 
specialistas, vykdantis 
sveikatos priežiūrą 
mokykloje 

Žmogiškieji ištekliai Tėvų švietimas vaikų sveikatos, 
žalingų įpročių prevencijos, 
atsakomybės už vaikų 
auklėjimą, pagalbos vaikui 
klausimais. Informacijos 
sklaida. 

4. Klasių vadovų, tėvų ir klasėse dėstančių 
mokytojų susirinkimai, konsultacijos. Tėvų 
įtraukimas į ugdymo proceso organizavimą. 
Organizuoti susitikimus „Mokinys–Tėvas–
Mokytojas“, siekiant nustatyti mokinių 
mokymosi sėkmių ir nesėkmių priežastis, 
ieškant sprendimo būdų. 

Pagal 
individualius 
klasių vadovų 
planus, pagal 
poreikį 

Klasių vadovai, 
dalykų mokytojai, 
VGK nariai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Pokalbiai, naujausios infor-
macijos sklaida, grįžtamasis 
ryšys. Tėvai – aktyvūs ugdymo 
proceso dalyviai. Bus aptartos ir 
pritaikytos rekomendacijos 
pagalbos teikimui. 
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6. Atvirų durų diena būsimiems 
priešmokyklinės grupės, pirmos klasės 
mokiniams ir jų tėvams. 

Birželio mėn. Jungtinės grupės 
mokytoja, pradinio 
ugdymo mokytojas 

Žmogiškieji ištekliai Klasių komplektavimas, veiklos 
aptarimas. 

PROJEKTINĖ VEIKLA, RENGINIAI 

1. 

Iniciatyva „Tolerancija, pagarba, draugystė“: 
*klasės valandėlė „Aš tarp draugų“; 
*Tolerancijos dienos minėjimas; 
*Draugystės paštas; 
*pyragas draugui; 
*judriosios estafetės „Padėk draugui“. 

 
 
Rugsėjo mėn.  
 
Lapkričio mėn. 
 
Kovo mėn. 

VGK nariai, klasių 
vadovai, dalykų 
mokytojai, MSLK 
„Svirskiečiai“ 

Žmogiškieji ištekliai 
Bus skatinami pagarbūs ir 
draugiški santykiai. 

2.  
Prevencinių, sveikatos ir lytiškumo 
programų, integruotų į ugdymo procesą 
įgyvendinimas. 

Nuolat 
VGK nariai, 
mokytojai, klasės 
vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokiniai gilins žinias apie 
alkoholio, tabako ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo žalą, prisiims 
atsakomybę ir rūpinsis sveikata. 

3. 
Prevencinių programų „Zypio draugai“,  
„Antras žingsnis“, OPKUS  vykdymas. 

Visus metus 
Mokyklos 
bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokiniai, mokytojai ir 
mokyklos darbuotojai gilins 
žinias apie patyčias, jų 
stabdymo būdus. 

4. 
LIONS QUEST prevencinės programos 
vykdymas. 

Visus metus 
Mokyklos 
bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai 
Pozityvus klasių ir mokyklos 
mikroklimatas. 

5. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais, bei kitais 
specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir 
šeimai. 

Esant poreikiui 
VGK nariai, 
socialiniai partneriai 

Žmogiškieji ištekliai 

Bus suteikta reikiama 
specialistų pagalba ir 
organizuojamas prevencinis 
švietimas. 

6. 
Gyvenimo įgūdžių mokymo programa 
šeimoms gaunančioms socialinę paramą 
„Pasidžiaukime mažais stebuklais“. 

Gruodžio mėn. 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai 

Tėvai analizuos, savo 
gyvenimiškas patirtis, santykius 
su vaikais, aktyviai dalyvaus 
įvairiose veiklose, padės 
vaikams siekti asmeninės 
pažangos.  
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TIRIAMOJI VEIKLA 

1. 
1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos mokykloje analizė. Mikroklimato 
tyrimai. 

Spalio mėn. Psichologo asistentas Žmogiškieji ištekliai 

Bus efektyviai sprendžiamos 
adaptacijos metu iškilusios 
problemos, teikiama pagalba. 
 

2. 
Alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų 
žvalgomasis tyrimas. 

Vasario mėn. Socialinis pedagogas Žmogiškieji ištekliai 
Bus išsiaiškintas žalingų įpročių 
problemos aktualumas.  

3. Patyčių paplitimo mokykloje tyrimas. 
Lapkričio mėn. 
Kovo mėn. 

VGK nariai Žmogiškieji ištekliai 
Bus išsiaiškintas patyčių 
problemos aktualumas.  

4. Mokyklos socialinio paso rengimas. 
Spalis– 
lapkritis 

Socialinis pedagogas Žmogiškieji ištekliai 
Bus parengtas mokyklos 
socialinis pasas. 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 

 
 

 


