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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) savo veikloje vadovaujasi Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 

(Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 

redakcija) „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Aprašu. “ 

2. VGK paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo/si pasiekimus 

bei pažangą. 

3. VGK veiklos principai: geriausių vaiko interesų prioritetiškumo, vaiko dalyvavimo 

priimant su juo susijusius sprendimus, individualizavimas, visapusiškumo, konfidencialumas, 

ankstyvosios intervencijos, dinamiškumo, refleksyvumo, veiklos integralumo, bendradarbiavimo.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai: 

1. organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą Centre; 

2. puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius; 

3. nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis; 

4. analizuoti I kurso mokinių adaptaciją Centre; 

5. spręsti mokiniams kylančias problemas. 

 

III. PRIORITETAI 
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1. Saugus ir sveikas vaikas. 

2. Mokinių pamokų lankomumas. 

3. Mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 

IV. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonė Vykdymo 

terminas 
Atsakingas 

1. POSĖDŽIAI 

1.1. 

 

1.1.1. ,,Dėl skyriaus 2022–2023 m. m. VKG 

veiklos plano“. Planuojamos veiklos 

aptarimas. Komisijos narių 

pasiskirstymas atsakomybėmis, 

konkrečiomis veiklos sritimis. 

Supažindinimas VGK darbo reglamento1 

priedu „Individualiu pagalbos planu mokiniui“. 

Rekomendacijų įgyvendinimo ugdymo procese 

sveikatai ir saugumui užtikrinant. Informacijos 

atnaujinimas darbui su IT. 

1.1.2. Dėl mokinių pamokų lankomumo, 

priemonių numatymo mokinių drausmei ir 

lankomumui gerinti. Materialinės  ir socialinės 

stipendijos skyrimas ir skatinimas.  

1.1.3.Dėl skyriaus I kurso mokinių adaptacijos 

tyrimo“. Psichologo tyrimo išvadų pristatymas. 

1.1.4. ,,Dėl bendruomenės pastangų kurti 

mokiniams saugią ir sveiką ugdymo (si) 

aplinką“. Visuomenės sveikatos specialistės, 

socialinės pedagogės, VGK pirmininko 

informacija apie mokinių sveikatą, patyčių, 

konfliktų prevenciją, ugdymo(si) sunkumus. 

1.1.5. ,,Dėl pedagoginės pagalbos mokiniams, 

nesėkmingai baigusiems I pusmetį“. Skyriaus 

mokytojai pristato priemones, kurių imsis 

konkrečių mokinių ugdymui gerinti. 

1.1.6. ,,Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo plano įgyvendinimo skyriuje“. 

Švietimo pagalbos specialistai pristato, kaip 

sekasi įgyvendinti Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo planą. 

1.1.7 „Dėl skyriaus VGK veiklos rezultatų ir 

gairių 2023-2024 mokslo metams“. Ataskaitos 

rengimas. 

1.1.8. Karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,  

laikotarpiu Komija funkcijas  gali vykdyti 

nuotoliniu būdu. 

2022-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-12-08 

 

 

 

2023-01-19  

 

2023-02-23 

 

 

 

 

 

2023-03-23  

 

 

 

2023-04-27 

 

 

 

 

2023-06-22 

 

 

 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

VGK 
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1.1.9. Skyriaus VGK posėdžiai papildomais 

klausimais. 

 

 

Esant 

poreikiui 

2. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

2.1. 2.1.1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sąrašo ir švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašo sudarymas.  

Derinimas su Šakių PPT.  

2022-10-06 

 

 

2022-10-20 

D. Stankevičienė 

 

 

M. Jurgilienė 

2.2. 2.2.1. Mokytojų parengtų pritaikytų bendrųjų 

dalykų / ugdymo programų suderinimas. 

2.2.2. Individualaus darbo su švietimo pagalbos 

gavėjais vykdymas, mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultavimas. 

09-22 

 

Nuolat  

M. Jurgilienė 

 

Mokytojai, VGK 

nariai 

3. SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS 

3.1. 3.1.1. Pagalbos organizavimas mokiniams, 

turintiems lankomumo, pažangumo, elgesio 

problemų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Atvejų analizė.  

Nuolat  Mokytojai, VGK 

nariai 

 

Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonė Vykdymo 

terminas 
Atsakingas 

3.2. 3.2.1. Darbas su ypatingo socialinio 

pedagoginio dėmesio reikalaujančiais 

mokiniais (darbas su įsiskolinimų turinčiais 

mokiniais). Mokymosi pasiekimų gerinimo 

būdų numatymas. 

Nuolat  Mokytojai, VGK 

nariai 

4. KRIZIŲ VALDYMAS 

4.1. 4.1.1. Skyriaus darbuotojų supažindinimas su 

VGK veikla įvykus krizei. 

4.1.2. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas. 

4.1.3. Įvertinti skyriaus bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir 

organizuoti jos teikimą. 

2022-09-28  

 

Esant krizinei 

situacijai   

M. Jurgilienė 

5. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA 

5.1. 5.1.1. Supažindinti skyriaus bendruomenę su  

Patyčių prevencijos ir Intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės 

profesinio rengimo centro direktoriaus  2017-

09-13 įsakymu Nr.V1-78  

2022-10-27 D. Stankevičienė 

5.2. 5.2.1. Vykdyti Centro  Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo planą. 

2023 m. kovo 

mėn. 
D. Stankevičienė 

V. Smirnovas   

6. PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA 

6.1. 6.1.1. Prevencinių programų integracija į 

kiekvieną dalyką (po 2 pamokas): apie 

alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių 

medžiagų žalą; 

6.1.2. Prevencinių programų integracija į 

grupės vadovo veiklą (po 2 val.); 

Nuolat  

 

 

 

 

 

Mokytojai 

D. Stankevičienė  
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6.1.3. Individualus darbas su žalingų įpročių 

turinčiais mokiniais. 

6.1.4. Tėvų informavimas ir iškvietimas į VGK 

posėdžius. 

Pagal poreikį 

6.2. 6.2.1. Metodinės pagalbos prevenciniais 

klausimais teikimas mokiniams ir mokytojams. 

Nuolat  D. Stankevičienė  

7. MOKINIŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR STIPRINIMAS 

7.1. 7.1.1. Informacijos apie mokinių sveikatos 

profilaktinius patikrinimus kaupimas ir 

apibendrinimas, pristatymas skyriuje. 

7.1.2. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija. 

7.1.3. Pagalba mokiniams, ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. 

2022-09-30 

 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

B. Petrauskienė 

 

Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonė Vykdymo 

terminas 
Atsakingas 

7.2. 7.2.1. Sveikatinimo veiklos metodinių 

konsultacijų teikimas mokiniams. 

7.2.2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais teikimas ir sklaida 

(susitikimų metu, stenduose, renginiuose ir 

pan.). 

Pagal poreikį. 

 

Nuolat  

B. Petrauskienė 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas   Marija Jurgiliene 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Roma Šimukauskienė 

2022-09-01 


