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Tikslai:  

Socialiai brandžios, šiuolaikiškos, atsakingos asmenybės ugdymas. Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, atitinkantis mokinių poreikius ir 

užtikrinantis emociškai saugią ir palankią ugdymo (si) aplinką, mažinant patyčių skaičių, gerinant mikroklimatą ir savijautą gimnazijoje.  

Uždaviniai: 

1. Nagrinėti ir analizuoti mokinių, nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, lankomumo problemas, ieškoti galimų problemos 

sprendimo būdų. 

2. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą ir esant poreikiui koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą. 

3. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, ugdymo organizavimo, elgesio,  lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

4. Koordinuoti LIONS QUEST „Laikas kartu “ (PUG, 1 – 4  kl.) ir „Paauglystės kryžkelės“ (5 – 8 kl.) programą. 

5. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys:  švietimo pagalba mokyklos bendruomenės nariams, socialinis emocinis ugdymas.  

 

 

 

 



ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI ASMENYS PASTABOS 

1.  Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2018 m. m. 

Iki vasario 1 d. VGK pirmininkas  

2.  LION QUEST programos „Laikas kartu“ 

aptarimas su PUG, 1 – 4 kl. mokytojais 

Vasaris - kovas VGK pirmininkas  

3.  Mokytojų dirbančių su 5 – 8 kl. delegavimas 

į  LION QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 

programos mokymus. 

Vasaris  VGK pirmininkas  

4.  Rekomendacijų dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams pasitarimas.  

Kovas  Psichologas 

 

Socialinis pedagogas  

Situacijų aptarimas, 

rekomendacijų 

pateikimas 

5.  Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

Kartą per mėnesį VGK pirmininkas Esant poreikiui ir 

daugiau 

6.  2018 – 2019 m.m. spec. ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių sąrašų aptarimas, pagalbos 

organizavimas 

Rugpjūtis VGK pirmininkas  

7.  Organizuoti mokytojų, kurie dirba su 

specialiųjų poreikių mokiniais, susirinkimus. 

Rugsėjis – spalis, sausis - 

vasaris ir pagal poreikį 

VGK pirmininkas  

Specialusis pedagogas 

 

8.  Parengti mokyklos socialinį pasą. Spalis – lapkritis Socialinis pedagogas  

9.  Posėdis dėl 2018 m. veiklos aptarimo, 2019 

metų veiklos plano rengimo.  

Gruodis VGK pirmininkas  

 

 

II. PAGALBA MOKINIUI, MOKYTOJUI IR ŠEIMAI 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

10.  Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių sąrašą. 

Sudaryti ir patvirtinti pagalbos gavėjų sąrašą. 

Rugsėjis, sausis VGK 

Specialusis  pedagogas 

 

11.  Tvirtinti mokytojų parengtas 

individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias 

ugdymo programas. 

Rugsėjis VGK 

Specialusis  pedagogas 

 

12.  Specialiosios pedagoginės pagalbos pratybų 

tvarkaraščio derinimas. 

Rugsėjis, sausis VGK pirmininkas ir 

gimnazijos specialistai 

 

 



13.  Pirmokų adaptacijos tyrimas Spalis  Psichologas 

1  klasių mokytojai 

 

14.  Penktokų adaptacijos tyrimas Spalis  Psichologas  

15.  Penktokų adaptacijos stebėjimas Lapkritis Psichologas 

Dalykų mokytojai 

 

16.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ir jų tėvų konsultavimas ugdymo 

turinio planavimo ir specialiosios 

pedagoginės pagalbos klausimais. 

Visus metus Specialusis pedagogas 

Psichologas 

Klasių auklėtojai  

Socialinis pedagogas  

Logopedas 

 

17.  Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių ugdymo (si) 

rezultatus, dalintis gerąja patirtimi su 

specialistais ir mokytojais. 

Visus metus Specialusis pedagogas 

 

 

18.  Analizuoti mokinių žemų mokymosi 

rezultatų, mokymosi motyvacijos stokos 

priežastis, teikti išvadas bei rekomendacijas 

Po trimestrų/pusmečių VGK pirmininkas ir VGK 

nariai, klasės vadovas 

 

19.  Individualūs pokalbiai su mokymosi 

sunkumų, lankomumo ir elgesio problemų 

turinčiais mokiniais ir jų tėvais/globėjais.  

Po trimestrų/pusmečių VGK pirmininkas ir VGK 

nariai 

 

20.  Rekomendacijų mokytojams teikimas.  pagal poreikį  Specialistai  

21.  Dalyvavimas pamokose – mokinių elgesio 

stebėjimas pamokų metu. 

Esant poreikiui Socialinis pedagogas  

 

 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1.  Teikti pagalbą naujai į gimnaziją atvykusiems 

mokiniams. 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  

2.  Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programos vykdymą 

(integruota į ugdymo procesą). 

Visus metus Socialinis pedagogas 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas  

 

3.  Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinti daugiausiai 

be pateisinamos priežasties praleidžiančius 

mokinius bei taikyti jiems poveikio priemones, 

Visus metus Socialinis pedagogas  

Klasių auklėtojai 

 



numatytas drausminimo tvarkos apraše. 

4.  Prevencinė paskaita „Tarp mūsų mergaičių“ Sausis Psichologė 4 – 6 kl. 

5.  „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ Vasaris Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

6.  Prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis: būdai ir 

formos“ 

Kovas Socialinė pedagogė 8-9 kl.  

7.  Vykdyti akciją „Savaitė be patyčių“. Tęsti patyčių 

prevencijos įgyvendinimą klasių valandėlių ir 

ugdymo proceso metu. 

Kovas 

 

Visus metus 

VGK 

Klasių auklėtojai,  

Mokytojai 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Psichologas 

 

 

8.  Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. Balandis Socialinis pedagogas 

Psichologas 

 

9.  Supažindinti (priminti) visų klasių mokinius su 

mokinio elgesio taisyklėmis, uniformų dėvėjimo 

tvarka, pranešimo apie drausmės pažeidimą 

forma. 

Rugsėjis Klasių auklėtojai  

Socialinis pedagogas 

 

10.  Ankstyvosios prevencijos programos „Įveikiame 

kartu“ pirmose klasėse įgyvendinimas 

2018 m. spalis - lapkritis Socialinis pedagogas  

11.  5 klasių socialinių įgūdžių lavinimo programa  Spalis 

Lapkritis 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

 

12.  Akcija „Saugus kelias į mokyklą“  Spalis 

Balandis 

VGK 

Klasių auklėtojai 

 

1 – 4 kl. mokiniams 

13.  Organizuoti mokykloje sveikatos  ugdymo ir 

mokymo  renginius šiomis temomis: 

sveikatos sauga ir stiprinimas, traumatizmo 

profilaktika, ydingos laikysenos profilaktika, 

saugi aplinka, lytinis ugdymas, psichinė sveikata, 

užkrečiamų ligų prevencija ir kt. 

Visus mokslo metus Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

14.  Mokinių stebėsena siekiant ugdyti atsparumą, 

užkirsti kelią žalingiems įpročiams – rūkymui, 

svaigalų naudojimui. 

Visus metus Socialinis pedagogas  



15.  Sveikatinimo programų rengimo mokykloje 

inicijavimas ir dalyvavimas jas įgyvendinant 

(pieno vartojimo skatinimo ir vaisių bei daržovių 

vartojimo skatinimo programos) 

Konsultuoti mokinius sveikos gyvensenos ir 

saugaus elgesio klausimais. 

Mokinių patikrinimai dėl pedikuliozės  

Visus mokslo metus 

 

 

 

Esant poreikiui 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

16.  Vėluojančių mokinių registracija, kontrolė. Visus metus Administratorius  

17.  Mokinių susitikimų su bendruomenės pareigūnais Esant poreikiui Socialinis pedagogas  

18.  Akcija „Šok iš lovos!“  1 kartą per mėnesį VGK PUG, 1 – 4 kl. 

 

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

mokymosi pažangos aptarimas ir 

rekomendacijų teikimas 

Vasaris Gimnazijos specialistai 

 

1. 

Mokytojų konsultavimas rengiant 

pritaikytas/individualizuotas ugdymo 

programas. 

Iki rugsėjo 30 d. 

pagrindinis srautas (ir 

visus metus pagal poreikį) 

Specialusis pedagogas 

 

 

2. Pristatyti pirmokų ir penktokų adaptacijos 

tyrimo rezultatus mokyklos bendruomenei. 

Lapkritis Psichologas   

3. Ruošti informacinius stendus, skaityti 

pranešimus, teikti metodines rekomendacijas 

pedagogams. 

Pagal poreikį Psichologas  

Specialusis pedagogas 

Socialinis pedagogas 

 

4. Teikti rekomendacijas mokytojams, 

susijusias su specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymu. 

Pagal poreikį Psichologas 

Specialusis pedagogas 

 

5. Informuoti pedagogus apie elgesį ir veiklos 

priemones įvykus krizei mokykloje. 

Pagal poreikį VGK 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

 

6. Palaikyti ryšius su socialinę ir psichologinę 

pagalbą teikiančiomis institucijomis, 

sveikatos priežiūros bei teisėtvarkos ir 

kitomis institucijomis, vykdančiomis 

Visus metus VGK   



prevencinį darbą.  

7. Mokytojų konsultavimas. 

Pagalba organizuojant ir vedant 

tikslines/prevencines  klasės valandėles. 

Pagalba kūno kultūros mokytojams skirstant 

mokinius į grupes (pagrindinė, parengiamoji, 

specialioji). 

Visus metus Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

8. Bendradarbiavimas dėl spec. ugdymo 

poreikių ištyrimo su Kauno pedagogine 

psichologine tarnyba; Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus specialistais; Su Kauno miesto VPK 

Vilijampolės ir Šilainių policijos nuovados 

specialistais; Socialinės paramos šeimai 

tarnybos ir VGC „Pastogė“ socialiniais 

darbuotojais; Vilijampolės, Senamiesčio  

vaikų dienos ir krizių centrais;  

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  

 

 

TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas „Mano 

vaikas būsimas pirmokas“  

Birželis Psichologas 

Socialinis pedagogas 

Logopedas 

 

6.  „Kaip nustatyti vaikui ribas?“ Rugsėjis Psichologas 1 kl. tėvams 

2.  Pirmokų pasiruošimo mokyklai tyrimo 

rezultatų pristatymas 1 klasių tėvams. 

Lapkritis Psichologas  

1 klasių mokytojai 

 

3. Tėvų kvietimas į VGK posėdžius. Pagal poreikį VGK nariai  

4. Tėvų konsultavimas dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, elgesio problemų. 

Pagal poreikį Klasių auklėtojai 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

 

5.  STEP tėvų grupės. Kovas, spalis Psichologas  

7. Pagalba paauglių tėvams, 2 ciklų seminarai Suderinus tėvų grupes VGK 7 – 8, I – II gimn.kl. 

tėvams 

 

 



KRIZIŲ VALDYMAS 

 

Eil.Nr. VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą. 

Esant krizei VGK pirmininkas  

2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizei VGK pirmininkas  

3. Įvertinti asmenis, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizei VGK   

 


