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ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS  

KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2017–2018 M. M. 
  

Tikslas: 

Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį vaikų asmenybės 

ūgtį saugioje ir mokymuisi palankioje aplinkoje, užtikrinant prevencijos ir intervencijos priemonių 

įgyvendinimą, teikiant švietimo pagalbą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). 

  Uždaviniai: 

1. Kurti pozityvų mikroklimatą Mokykloje-darželyje, saugią ir mokymuisi palankią 

aplinką. 

2. Įgyvendinti socialiai orientuotas prevencines programas, ugdant vaikų emocines ir 

socialines kompetencijas. 

3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti savimonės, atsakomybės už savo poelgius 

supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, kūrybišką situacijos vertinimą bei 

bendradarbiavimą sprendžiant įvairias gyvenimo situacijas. 

4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

5. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. 

švietimo pagalbą vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams. 

   

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Atsakingas Pastabos 

POSĖDŽIAI 

1. Parengti ir teikti tvirtinti mokyklos-

darželio direktoriui Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą. 

08-31 Birutė Semeškienė  

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių mokymosi 

galimybių aptarimas, rekomendacijų 

mokytojams ir tėvams parengimas. 

Krizių valdymas mokykloje-

darželyje. 

09-13 Birutė Semeškienė  

3. Sveikatingumo būklė mokykloje-

darželyje. 

02 ir 06 Birutė Semeškienė  

4. Išplėstinių posėdžių organizavimas 

(dalyvaujant mokyklos-darželio 

tarybos nariams, PPT darbuotojams, 

policijos komisariato atstovams, 

mokiniams ir jų tėvams). 

Pagal poreikį Birutė Semeškienė  

5. VGK veiklos ataskaita. 05 Birutė Semeškienė  

6. Organizuoti VGK pasitarimus teisės 

pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

elgesio klausimais. 

Kas 2 mėn., 

arba pagal 

poreikį 

Birutė Semeškienė  

ĮTRAUKLUSIS UGDYMAS 

7. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų 09 Logopedė, specialioji  
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ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

sąrašus. 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė 

8. Padėti parengti ir suderinti su 

mokytojomis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo 

programas (pritaikytą, 

individualizuotą ar integruotą). 

09 Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė 

 

9. Bendradarbiaujant su įvairių sričių 

specialistais, teikti švietimo pagalbą 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

Metų eigoje Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė, 

socialinė pedagogė 

Rita Kamaitienė 

 

10. Užtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tinkamų 

ugdymosi sąlygų sudarymą, aplinkos 

pritaikymą, švietimo pagalbos 

teikimo tęstinumą. 

Metų eigoje Mokyklos-darželio 

vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai 

 

 

11. Vykdyti mokytojų darbo su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais stebėseną ir aptarti 

rezultatus VGK posėdyje. 

Metų eigoje Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Birutė Semeškienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Inga Murauskienė 

 

12. Konsultuoti pedagus ir tėvus 

(globėjus, rūpintojus) specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

ugdymo klausimais. 

Metų eigoje Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė, 

socialinė pedagogė 

Rita Kamaitienė 

 

13. Teikti rekomendacijas pedagogams ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų, 

mokymo priemonių naudojimo. 

Metų eigoje Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė, 

socialinė pedagogė 

Rita Kamaitienė 

 

14. Teikti individualią švietimo pagalbą 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

Metų eigoje Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 
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pedagogė  

Renata Grigalienė 

15. Organizuoti seminarus mokytojams 

specialiojo ugdymo klausimais. 

Metų eigoje Logopedė, specialioji 

pedagogė Aušra 

Paulėkienė, 

logopedė, specialioji 

pedagogė  

Renata Grigalienė 

 

16. Pagalba mokiniams, turintiems 

mokymosi, savęs pažinimo, 

bendravimo, adaptacijos problemų 

   

PREVENCINĖ VEIKLA 

16. Darbas pagal visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto, vykdančio 

sveikatos priežiūrą, individualų 

planą. 

Metų eigoje Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

Planas 

pridedamas 

17. Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ vykdymas priešmokyklinio 

grupėse. 

Metų eigoje Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Sigita Turskienė, 

Lina 

Augustinavičienė, 

Giedrė Valaikienė 

 

18. Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ vykdymas 1a ir 1b klasėse. 

Metų eigoje Soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė 

 

19. Tarptautinės programos „Obuolio 

draugai“ vykdymas 3A, 3B, 4A, 4B 

klasėse 

Metų eigoje Mokytojos  

Rugilė Čirienė, 

Sigita Čiaplinskienė, 

Vilma Čeplevičienė, 

Edita Jurčienė 

 

20. Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymas 

Metų eigoje Soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė 

Planas 

pridedamas 

21. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

integruojant į pradinių klasių 

mokomąją ir ugdomąją veiklą. 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių mokytojai , 

soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

22. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Inga Murauskienė, 

grupių auklėtojos. 

Planas 

pridedamas 

23. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo 

šeimai bendrosios programos 

integravimas į pradinį ugdymą. 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birutė Semeškienė, 

klasių mokytojos. 

 

24. Žmogaus saugos bendrosios 

programos vykdymas pradiniame 

ugdyme. 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių mokytojos  
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25. Mokinių lankomumo prevencija Nuolatos Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birutė Semeškienė, 

soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė, 

klasių mokytojos 

 

26. Mokinių vėlavimo į pamokas 

prevencija 

Nuolatos Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birutė Semeškienė, 

soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė, 

klasių mokytojos 

 

27. Darbas su socialinės rizikos grupių 

vaikais 

Mokslo metų 

eigoje 

Soc. pedagogė  

Rita Kamaitienė, 

klasių mokytojos, 

grupių auklėtojos 

 

28. Prevencinės programos vykdymas 

priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasių 

mokiniams, turintiems judesio ir 

padėties problemų. 

Mokslo metų 

eigoje 

Masažuotoja  

Laura Kajackaitė, 

Judesio korekcijos 

pedagogė 

Asta Bartkienė 

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

29. Įvertinti mokyklos-darželio 

bendruomenės grupes ir asmenis, 

kuriems reikalinga švietimo pagalba 

ir organizuoti jos teikimą 

Mokslo metų 

eigoje 

Socialinė pedagogė 

Rita Kamaitienė 

 

30. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Semeškienė 

 

MOKYKLOS-DARŽELIO BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

31. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto konsultacijos mokyklos-

darželio pedagogams  

Mokslo metų 

eigoje 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas  

 

32. Dalyvavimas įvairiuose seminaruose. Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Semeškienė 

 

33. Supažindinti pedagogus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su mokyklos-

darželio veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais ir jų pakeitimais. 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Semeškienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Inga Murauskienė 

 

34. Pagalba mokinio šeimai, sprendžiant 

iškilusias problemas. 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokyklos-darželio 

vadovai, klasių 
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mokytojos, grupių 

auklėtojos 

35. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas vaikų ugdymo, elgesio 

ir kt. klausimais. 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokyklos-darželio 

vadovai, klasių 

mokytojos, grupių 

auklėtojos 

 

36. Tėvų (globėjų, rūpintojų), įvairių 

institucijų atstovų dalyvavimas VGK 

posėdžiuose. 

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Birutė 

Semeškienė 

 

 

________________________ 


