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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos skyriaus Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) vadovaujasi Marijampolės 

profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, 

patvirtintu Marijampolės PRC direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1–128. 

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, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

  3. VGK savo veiklą grindžia šiais principais: geriausių vaiko interesų prioritetiškumo, vaiko 

dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, individualizavimo, visapusiškumo, 

konfidencialumo, ankstyvosios intervencijos, dinamiškumo, refleksyvumo, veiklos integralumo, 

bendradarbiavimo.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: 

Bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.  

 

Uždaviniai: 

 1. Rūpintis pozityvaus Marijampolės PRC mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir 

intervencijos, efektyvinti mokymosi pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.  

 2. Nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis. 

 3. Spręsti mokiniams iškilusias problemas. 

 4. Skatinti aktyvų ir pozityvų Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimą bei 

bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus. 

 5. Analizuoti  teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, siekiant specialiųjų 

poreikių mokinių individualios mokymosi pažangos.  

 

III. PRIORITETAI 

 

1. Saugus ir sveikas vaikas. 

2. Mokinių pamokų lankomumas. 

3. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų–rūpintojų) glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas. 

IV. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

terminas  

Dalyvauja  Atsakingas 

Komisijos posėdžiai 

 

1 

1. Dėl darbo reglamento. 

2. Dėl veiklos plano 

2022 m. rugsėjis VGK nariai A. Burbulienė 

 



2 

 

aptarimo. 

3. Dėl spec. ugdymo poreikių 

turinčių mokinių mokymosi 

galimybių.  

 

2 

1. Dėl mokinių lankomumo 

ir drausmės. 

 

2022 m. 

lapkričio I-III 

savaitė 

VGK nariai, 

kviesti asmenys   

A. Burbulienė 

J. Petruškevičienė 

E. Rakauskienė  

3 1. Dėl adaptacijos. 

2. Dėl sveikatos būklės 

Centre.  

2023 m. sausio 

III-IV savaitė 

VGK nariai, 

grupių vadovai, 

kiti kviesti 

asmenys   

A. Burbulienė 

I. Saldūnaitė 

4 1. Egzaminų baimė. Kaip 

sumažinti stresą ir kaip 

įveikti baimę? 

2. Dėl bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

socialinės paramos 

darbuotojais ir tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

2023 m. 

balandžio mėn. 

VGK nariai, 

grupių vadovai, 

kiti kviesti 

asmenys   

A. Burbulienė 

E. Macijauskienė 

5 1. Dėl VGK veiklos 

ataskaitos. 

2. Dėl darbo gairių 

ateinantiems mokslo metams. 

2023 m. birželio  

mėn. 

VGK nariai A. Burbulienė 

 

6 Posėdžiai dėl mokinių 

elgesio 

 

Reikalui esant 

ištisus mokslo 

metus  

VGK nariai, 

grupių vadovai, 

mokiniai, kiti 

kviesti asmenys   

A. Burbulienė 

 

 Įtraukusis mokymas  

7 Mokymo programų, 

užduočių pritaikymas  

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, 

mokiniai 

J. Petruškevičienė  

 

8 Bendradarbiavimas su 

mokinių, turinčių spec. 

poreikius tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, grupių 

vadovai, soc. 

darbuotojai, tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai). 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

9 Rekomendacijų mokytojams, 

dirbantiems su spec. poreikių 

vaikais, paruošimas 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, grupių 

vadovai, spec. 

pedagogas 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

10 Rekomendacijų mokytojams, 

grupių vadovams,  

dirbantiems su problemiško 

elgesio mokiniais, 

paruošimas.  

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, grupių 

vadovai, 

psichologas   

E. Macijauskienė 

 

 Mikroklimato stebėsena  2023 m. 1 

ketvirtis 

Mokytojai, grupių 

vadovai, 

psichologas   

E. Macijauskienė 

 

Socialinis emocinis ugdymas  

11 Mokinių adaptacijos tyrimo 

organizavimas ir vykdymas 

 

2022 m. spalio-

gruodžio mėn. 

Mokiniai, grupių 

vadovai, 

psichologas 

E. Macijauskienė 

 

 

12 Sklandaus vaiko įsitraukimo 

į ugdymo (-si) procesą 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokiniai, grupių 

vadovai, soc. 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 



3 

 

pasibaigus minimalios 

priežiūros priemonės 

užtikrinimas.  

pedagogai 

13 Centro mokinių pamokų 

nelankymo priežasčių 

tyrimas 

 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

Centro mokiniai E. Macijauskienė 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

Krizių valdymas 

15 Susitikimai su Krizių 

valdymo komanda, aptariant 

veiklą krizės atveju. 

2 kartus per 

mokslo metus  

VGK ir Krizių 

valdymo 

komandos  nariai 

G. Juodišius 

A. Burbulienė  

16 Krizės valdymo 

organizavimas vadovaujantis 

valdymo priemonėmis ir 

veiksmų planu. 

Krizės atveju   G. Juodišius 

Kiekvienas narys 

pagal atsakomybę 

Smurto ir patyčių prevencija 

17 Marijampolės PRC 

darbuotojų ir mokinių 

sutelktumo prevencijai skirta 

akcija „Spalvų savaitė“. 

Rugsėjo mėn.  Mokiniai J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

18 Tarptautinės tolerancijos 

dienos paminėjimas.  

2022 m. 

Lapkričio 16 d.  

Mokiniai, grupių 

vadovai 

E. Macijauskienė 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

19 Veiksmo savaitė „Be 

patyčių“. 

2023 m. kovo 

mėn. 

Mokiniai  E. Macijauskienė 

J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija  

20 Paskaitos mokiniams. 

Dalyvavimas grupių 

valandėlėse.     

Ištisus mokslo 

metus  

Mokiniai  J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

21 Pasaulinės dienos be tabako 

paminėjimas.  

2023 m. gegužės 

mėn.  

Mokiniai J. Petruškevičienė  

E. Rakauskienė 

Mokinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas  

22 Duomenų apie mokinių 

sveikatą kaupimas ir analizė. 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokiniai  I. Saldūnaitė 

23 Rekomendacijų, siūlymų dėl 

mokinių sveikatos būklės 

stiprinimo teikimas.  

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, 

mokiniai 

I. Saldūnaitė 

24 Dalyvavimas planuojant ir 

įgyvendinant Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąją 

programą, kitą sveikatos 

ugdymo veiklą. 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, 

mokiniai 

I. Saldūnaitė 

Mokytojai 

25 Pirmosios pagalbos teikimo 

koordinavimas. 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokytojai, 

mokiniai  

I. Saldūnaitė 

26 Mokinių asmens higienos 

tikrinimas. 

Ištisus mokslo 

metus 

Mokiniai  I. Saldūnaitė 

27 Konsultacijų sveikos 

mitybos, maisto saugos 

klausimais teikimas maisto 

paslaugų darbuotojams, 

Ištisus mokslo 

metus 

Valgyklos 

darbuotojai  

I. Saldūnaitė 



4 

 

atsakingiems už mokinių 

maitinimą. Mokinių 

maitinimo atitikties 

nustatytiems reikalavimas 

priežiūra. 

 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

 Bendradarbiavimas su 

Marijampolės savivaldybės 

Vaiko gerovės komisija, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi; 

Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato pareigūnais; 

Marijampolės vaikų teisių 

apsaugos skyriaus 

specialistais; Marijampolės 

PPT; Marijampolės 

socialinės pagalbos centru; 

teritorinių apygardų 

probacijos tarnybomis ir 

kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

Pagal poreikį VGK nariai VGK nariai 

________________________________________ 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė       Agnė Burbulienė 

 

 

 

SUDERINTA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Roma Šimukauskienė 

 

 


