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PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

 VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir 

palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, individualias 

vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus. 

Uždaviniai:  

1.   Užtikrinti įstatyminiais aktais pagrįstą Mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklą.  

2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams.  

3. Sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams palankias ugdymo(si) sąlygas ir 

galimybes. 

4. Organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą(si), didinti specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymosi veiksmingumą ir tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.  

5. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, 

bendruomenei aktualiomis temomis.  

6. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.  

7. Dalyvauti įvairiuose prevenciniuose projektuose, konkursuose, akcijose.  

8. Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

9.  Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Vykdymo laikas Atsakingas 

1. VGK veiklos plano 2021 m. parengimas ir 

aptarimas. 

Sausio mėn. L. Diovkšienė 

2. VGK posėdžių organizavimas. Ne rečiau kaip 

kartą per 2 mėn. 

L. Diovkšienė 

3. VGK pasitarimų organizavimas ir vykdymas 

teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

mokymosi problemų, netinkamo elgesio ir kitais 

probleminiais klausimais. 

Pagal poreikį VGK komisijos 

nariai 

 

4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Palangos 

socialinių paslaugų centru, Palangos švietimo 

pagalbos tarnyba, Klaipėdos PK Palangos 

miesto PK ir kt. 

Nuolat N. Sabaliauskienė 

J. Viržintienė 

L. Diovkšienė 

M. Kalinina 

5. Mokinių švietimas ir konsultavimas. Mokslo metų 

eigoje 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

6. Tyrimų mokyklai aktualiais klausimais 

vykdymas: pirmokų adaptacija, naujai atvykusių 

mokinių adaptacija, patyčių mokykloje masto  

įvertinimas ir kt. 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

M. Kalinina 

J. Viržintienė 



7. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitos parengimas. 

Sausio mėn. L. Diovkšienė 

 

Švietimo pagalba (specialusis ugdymas) 

8. Specialiojo ugdymo gavėjų sąrašo, papildomo 

sąrašo bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus 

turinčių mokinių sąrašo sudarymas, 

patvirtinimas bei suderinimas su Palangos ŠPT. 

Sausio, rugsėjo 

mėn. 

L. Diovkšienė 

 

9. Specialiųjų poreikių mokinių dokumentacijos 

tvarkymas. 

Nuolat L. Diovkšienė 

 

10. Logopedo pagalbos teikimas mokiniams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, šių 

mokinių apskaita ir kalbos ugdymo pasiekimų 

analizė. 

Nuolat L. Diovkšienė 

 

11. Specialiojo pedagogo pagalbos teikimas SUP 

mokiniams. 

Nuolat L. Diovkšienė 

 

12. Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų 

programų rengimo. 

Rugsėjį ir pagal 

poreikį 

L. Diovkšienė 

 

13. Pagalbos plano mokiniui rengimas. Pagal poreikį N. Sabaliauskienė 

J. Viržintienė 

L. Diovkšienė 

M. Kalinina 

14. Mokytojų konsultavimas dėl darbo su 

specialiųjų poreikių, socialinės rizikos grupės, 

elgesio problemų turinčiais mokiniais. 

Pagal poreikį J. Viržintienė 

M. Kalinina 

L. Diovkšienė 

15. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimų vertinimas ir tolimesnio 

mokinių ugdymo programų aptarimas. 

Sausio, gegužės 

mėn. 

L. Diovkšienė 

klasių mokytojai 

Mokytojų ir tėvų švietimas bei bendradarbiavimas 

16. Tėvų kvietimas į VGK posėdžius, 

bendradarbiavimas su SUP mokinių tėvais, 

įtraukiant juos į mokinių ugdymo problemų 

sprendimą.  

Pagal poreikį VGK komisijos 

nariai 

17. Mokytojų ir tėvų konsultavimas ir metodinės 

pagalbos teikimas dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo. 

Mokslo metų 

eigoje 

L. Diovkšienė 

J. Viržintienė 

 

18. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi 

pasiekimų ir nesėkmių individualūs aptarimai su 

mokytojais ir tėvais. 

Mokslo metų 

eigoje 

L. Diovkšienė 

Klasių mokytojai 

19. Individualių konsultacijų tėvams 

(globėjams/rūpintojams) dėl mokinių elgesio 

problemų teikimas. 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

L. Diovkšienė 

20. Tėvų, mokinių, mokytojų konsultavimas,  dėl 

Covid-19 pasekmių mokyklos bendruomenei. 

Mokslo metų 

eigoje 

N. Sabaliauskienė 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

21.  Pagalba mokiniams, jų tėvams, susiduriantiems 

su nuotolinio mokymosi sunkumais. 

Mokslo metų 

eigoje 

L. Diovkšienė 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

Prevencinė veikla 

22. Prevencinių programų/projektų vykdymo 

koordinavimas: 

- „Antras žingsnis“ 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių mokytojai 

N. Sabaliauskienė 



-„Obuolio draugai“. 

23. Terapiniai užsiėmimai mokinių teigiamos 

emocinės gerovės mokykloje kūrimui. 

Kovo-gegužės, 

rugsėjo-spalio 

M. Kalinina 

J. Viržintienė 

L. Diovkšienė 

24. Tarptautinės tolerancijos dienos organizavimas.  Lapkričio mėn. J. Viržintienė 

M. Kalinina 

L. Diovkšienė 

25. Prevenciniai pokalbiai klasės valandėlių metu 

„Pyktis ir konfliktai. Kaip jų išvengti?“. 

Sausio mėn. J. Viržintienė 

26. „Nuotolinis draugas“ – bendravimo tarpusavyje 

įgūdžių lavinimo prevencinė paskaita 

pirmokams. 

Vasario mėn. J. Viržintienė 

27. Pamoka-diskusija 4 kl. mokiniams „Draugystė 

ir pagarba vienas kitam“ 

Birželio mėn.  L. Martinkienė 

28. „Patyčių dėžutė“ Rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

J. Viržintienė,  

M. Kalinina 

29. Stendinės, informacinės medžiagos mokiniams, 

pedagogams, tėvams rengimas ir viešinimas. 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

L. Diovkšienė 

30. Prevencinės Klaipėdos PK Palangos miesto PK 

bendruomenės pareigūnų prevencinio pobūdžio 

paskaitos. 

Mokslo metų 

eigoje 

J. Viržintienė 

M. Kalinina 

31. Akcija veiksmo savaitė „Be patyčių“. Kovo mėn. VGK komisijos 

nariai 

32. Prevencinė programa „Gegužės mėnuo be 

smurto prieš vaikus“. 

Gegužės mėn. J. Viržintienė 

M. Kalinina 

L. Diovkšienė 

Krizių valdymas 

33. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą.  

Esant krizinei 

situacijai  

Krizių valdymo 

komanda 

34. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai  

Krizių valdymo 

komanda 

 

Suderinta VGK posėdyje 2021-01-04 

Protokolo Nr.(8.17.)-U4-1 

 

Mokyklos VGK pirmininkė   Laima Diovkšienė 

 


