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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio skyriaus Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) 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 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtintu ,,Dėl mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos“ tvarkos aprašu (ŠMSM 2017 m. gegužės 2 

d. įsakymo Nr.V-319 redakcija), ŠMSM 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr.V-1129 patvirtintu 

,,Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimu,  Marijampolės PRC direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. patvirtintu 

,,Marijampolės profesinio rengimo centro Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu“. 

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. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos 

vaikui teikimą;  

2. Tartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl pagalbos vaikui turinio, 

teikimo formų;  

3. Atlikti su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

III. PRIORITETAI 

 

1. Saugus ir sveikas vaikas. 

2. Mokinių pamokų lankomumas. 

3. Mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas. 
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IV. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonė Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1. POSĖDŽIAI 

1.  

 

1.1. ,,Dėl skyriaus 2022–2023 m. m.  VGK 

veiklos plano“. 

1.2. ,,Dėl naujai priimtų mokinių adaptacijos 

rezultatų“; 

1.3. Dėl mokinių I pusmečio signalinių 

mokymo(si) rezultatų“.  Dalyvauja visi 

mokytojai 

1.4. ,,Dėl pedagoginės pagalbos mokiniams, 

nesėkmingai baigusiems I pusmetį“. Mokytojai 

pristato priemones, kurių imsis konkrečių 

mokinių ugdymui gerinti. 

1.5. ,,Dėl mokinių II pusmečio signalinių 

mokymo(si) rezultatų“.  Dalyvauja visi 

mokytojai 

1.6. „Dėl skyriaus VGK veiklos rezultatų ir 

gairių 2023-2024 mokslo metams“. 

1.7. Skyriaus VGK posėdžiai atvejo analizės 

klausimais.  

2022-09-27 

 

2022-11-22 

 

2023-01-10 

 

 

2023-02-21 

 

 

 

2023-05-16 

 

 

2023-06-20 

Pagal 

poreikį 

G. Šliauteris 

 

2. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

2.  2.1.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių, sąrašo ir švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašo sudarymas. Sąrašo derinimas su 

Vilkaviškio rajono ŠPT.  

2.2.  Mokytojų parengtų pritaikytų ir 

individualizuotų bendrųjų dalykų/ugdymo 

programų suderinimas.  

2.3 Skyriaus mokinių socialinio paso 

sudarymas 

2.4. Individualaus darbo su švietimo pagalbos 

gavėjais vykdymas, mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultavimas.  

2.5. Teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo. 

2022-09-27 

 

 

 

2022-09-27 

 

 

Nuolat  

 

Esant 

poreikiui 

 

Nuolat 

J.Tupčiauskienė 

 

 

 

J.Tupčiauskienė 

 

 

Grupių vadovai, 

J.Tupčiauskienė 

J.Tupčiauskienė 

 

 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

 

3. SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS 

 

 

3.  

3.1. Pagalbos organizavimas mokiniams, 

turintiems lankomumo, pažangumo, elgesio 

problemų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Atvejo analizė.  

3.2. Darbas su ypatingo socialinio pedagoginio 

dėmesio reikalaujančiais mokiniais.  

Nuolat  

 

 

 

Nuolat  

Mokytojai, VGK 

nariai 

 

 

Mokytojai, VGK 

nariai 
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5. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA 

 

5. 

 

5.1. Organizuoti ,,Be patyčių 2023“ savaitę 

skyriuje. 

5.2.Dalyvauti Centro organizuojamuose 

prevenciniuose renginiuose. 

 

5.2.Vykdyti Marijampolės PRC Patyčių  

prevencijos ir intervencijos vykdymo planą. 

Kovo  mėn. 

 

Nuolat 

 

J.Tupčiauskienė 

 

 

 6. PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA 

 

 

 

6. 

6.1. Prevencinių programų integracija į  

kiekvieną dalyką (po 2 pamokas): apie 

alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių 

medžiagų žalą; 

6.2. Prevencinių programų integracija į grupės 

vadovo veiklą  (po 2 val.); 

6.3. Individualus darbas su žalingų  įpročių 

turinčiais mokiniais; 

6.4. Metodinės pagalbos prevenciniais  

klausimais teikimas mokiniams ir mokytojams; 

6.5. Prevencinių renginių, skirtų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo žalai akcentuoti, 

organizavimas, dalyvavimas juose. 

6.6. Viktorina skirta Pasaulinei AIDS dienai. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

 

Gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

J.Tupčiauskienė 

 

 

7. MOKINIŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR STIPRINIMAS 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

7.1. Informacijos apie mokinių sveikatos        

profilaktinius patikrinimus kaupimas ir 

apibendrinimas. 

7.2. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija. 

7.3. Pagalba mokiniams, ugdant sveikos       

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. 

7.4. Sveikatinimo veiklos metodinių 

konsultacijų teikimas mokiniams. 

7.5. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais teikimas ir sklaida  

(susitikimų metu, stenduose, renginiuose). 

09-30 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Pagal 

poreikį. 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 
Ž. Čekanavičienė 

 

 
 

8. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

8. 8.1. Bendradarbiavimas su Vilkaviškio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

pareigūnais, Vilkaviškio vaikų teisių apsaugos 

skyriaus specialistais, Vilkaviškio ŠPT, 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centru ir 

kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

VGK nariai 

                       

 

 

  Vaiko gerovės komisijos pirmininkas   Gražvydas Šliauteris 

 

4. KRIZIŲ VALDYMAS 

4. 4.1. Skyriaus darbuotojų pakartotinis 

supažindinimas su VGK veikla įvykus krizei. 

4.2. Krizės valdymo priemonių organizavimas 

mokykloje įvykus krizinei situacijai. 

2022-09-28 

 

Įvykus 

krizei 

G. Šliauteris 

 


