
        PATVIRTINTA 

        Kelmės rajono 

        Elvyravos pagrindinės mokyklos 

        direktorės 2017-09-01 

        įsakymu Nr.  V-127 

 

KELMĖS RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS 

2017 – 2018 m. m. 

Tikslas: Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant 

mokinių saugumą mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Veiksmingai vykdyti vaiko minimalią priežiūrą mokykloje. 

2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto, žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinti mokinių iniciatyvą, 

užimtumą ir kūrybiškumą. 

3.  Įgyvendinti „Olweus“ patyčių ir smurto programą. 

4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, karjeros ugdymo ir kt. pagalbą vaikui. 

5. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

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

 

Tikslas: veiksmingai vykdyti vaiko minimalią priežiūrą mokykloje 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir kitos 

pastabos 

Vykdymo data 

Sudaryti mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

planą 2017-2018 m. m. 

žmogiškieji VGK nariai Bus parengtas VGK veiklos 

planas 

2017-09-18 

Mokinių, turinčių ugdymosi žmogiškieji Dalia Butkuvienė, Danguolė Bus sudaryti ir patvirtinti 2017 -2018  
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sunkumų, tyrimas, pradinis 

pedagoginis vertinimas, 

mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

nustatymas. Švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašo 

tvirtinimas. 

Kučinskienė, 

Audronė Barakauskienė 

švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai. 

Tėvų informavimas bei 

švietimas. 

žmogiškieji Rasa Skrodenienė bus teikiama informacija 

tėvams bei organizuojami 

praktiniai užsiėmimai  

2017 -2018 

Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos posėdžius, 

sprendžiant mokinių 

mokymosi sunkumų, 

elgesio bei lankomumo 

problemas bei kitus 

einamuosius klausimus.  

žmogiškieji VGK nariai bus aptariami mokinių 

mokymosi sunkumai, 

elgesio bei lankomumo 

problemos ir teikiama 

reikalinga pagalba 

2017 -2018 

Penktos klasės mokinių 

adaptacija 

žmogiškieji Ieva Linkevičienė, 

Audronė Barakauskienė 

bus stebima penktokų 

adaptacija ir teikiama 

pagalba, kad adaptacija 

vyktų sklandžiai 

2017 m. rugsėjo – spalio 

mėn.  

Naujai atvykusių mokinių 

adaptacija  

žmogiškieji Audronė Barakauskienė bus stebima naujai 

atvykusių adaptacija ir 

teikiama pagalba, kad 

adaptacija vyktų sklandžiai 

Per metus  

Rengti bendruomenės 

informavimui reikalingą 

medžiagą talpinimui į 

mokyklos tinklalapį. 

 

žmogiškieji Rasa Skrodenienė informacija bus talpinama 

mokyklos tinklapyje 

2017-09 

Parengti VGK veiklos 

ataskaitą. 

žmogiškieji Rasa Skrodenienė bus parengta VGK veiklos 

ataskaita ir pristatyta 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2018-06 
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Tikslas: Žalingų įpročių, smurto, patyčių prevencinių programų įgyvendinimas 

 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir 

kitos pastabos 

Vykdymo data 

Gerumo savaitė 

Tolerancijos diena 

žmogiškieji socialinė pedagogė 

Audronė Barakauskienė, 

klubas „Viltis,  klasių 

vadovai 

 

sumažės smurto, patyčių 

atvejų tarp mokinių 

2017-11  

 

 

 

 

Savaitė „Be patyčių“ žmogiškieji socialinė pedagogė  

Audronė Barakauskienė,  

klubas „Viltis“, klasių 

vadovai  

skatins draugiškus vaikų 

tarpusavio santykius, 

mokysis konstruktyviai 

bendrauti ir spręsti 

tarpusavyje kylančius 

konfliktus 

2018– 03  

„Olweus“ patyčių ir smurto 

programos įgyvendinimas 

žmogiškieji Mokyklos bendruomenė Mokyklos bendruomenės 

nariai mokysis bendrauti be 

patyčių, spręsti konfliktines 

situacijas. Mokykloje 

sumažės patyčių ir smurto 

atvejų. 

2017-2018 

 

 

 

 

 

Tikslas: Ugdyti mokinių pilietinį sąmoningumą, akcentuojant sveiką gyvenseną, aktyvumą, savarankiškumą, diegiant sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir 

kitos pastabos 

Vykdymo data 

Kuprinių svėrimo akcija žmogiškieji sveikatos priežiūros mokiniai sužinos kokio 2017-09 
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specialistė Jadvyga 

Gedvilienė  

svori kuprines jie gali 

nešiotis  

Konkursas „Šviesiausia 

klasė“ 

žmogiškieji sveikatos priežiūros 

specialistė Jadvyga 

Gedvilienė 

visi mokiniai nešios 

atšvaitus  

2017-11 

Tikslas: Mokinių mokyklos nelankymo priežasčių nustatymas ir šalinimas. 

 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir kitos 

pastabos 

Vykdymo data 

Pildyti pamokų lankomumo 

apskaitos lapus. Kiekvieną 

pirmadienį supažindinti 

mokyklos administraciją 

apie mokinių lankomumą 

žmogiškieji socialinė pedagogė Audronė 

Barakauskienė, klasių 

vadovai 

sumažės pamokų 

praleidinėjimas be 

pateisinamos priežasties. 

Formuos mokinių atsakomybę 

už pamokų lankomumą 

2017 -2018 m. m. 

Teikti informaciją tėvams 

apie vaiko pamokų lankymą 

 

žmogiškieji klasių vadovai, socialinė 

pedagogė Audronė 

Barakauskienė 

 

padės tėvams ir klasių 

vadovams efektyviau spręsti 

mokyklos nelankymo 

problemas 

2017 -2018 m. m. 

Pokalbiai, anketos su 

mokiniais, blogai 

lankančiais mokyklą 

žmogiškieji socialinė pedagogė 

Audronė Barakauskienė, 

klasių vadovai 

pagerės pamokų lankomumas 2017 -2018 m. m. 

Pamokų lankomumo 

lenktyniavimo tarp klasių 

apskaita 

žmogiškieji socialinė pedagogė 

Audronė Barakauskienė 

mokiniai jau didesnę 

atsakomybę už mokyklos 

lankymą 

2017 -2018 m. m. 

Šauniausios klasės rinkimai žmogiškieji socialinė pedagogė 

Audronė Barakauskienė, 

klubas „Viltis“ 

bus išaiškinta šauniausia klasė pasibaigus pusmečiui 
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Tikslas: Užtikrinti palankią, mokinių mokymosi motyvaciją stiprinančią socialinę aplinką. 

 
 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir kitos 

pastabos 

Vykdymo data 

Individualūs pokalbiai su 

naujai atvykusiais, 

nepilnose šeimose 

gyvenančiais, Vijurkų vaikų 

globos namų mokiniais, 

pagalba jiems. 

žmogiškieji pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių vadovai 

suteiks žinių apie vaiko 

asmeninį gyvenimą, 

problemas. Padės efektyviau 

taikyti pagalbos teikimo 

būdus 

2017 -2018  m. m. 

Pokalbiai su 5 klasės 

mokiniais dėl adaptacijos 

mokykloje „Kaip sekasi 

penktokui?“ 

žmogiškieji socialinė pedagogė 

Audronė Barakauskienė, 

klasės vadovė 

bus išsiaiškinta, su kokiomis 

problemomis susiduria 5 

klasės mokiniai 

2017-09 

 

Tikslas: Tęsti karjeros ugdymo programos įgyvendinimą. 

 

 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir kitos 

pastabos 

Vykdymo data 

PIT veiklos įgyvendinimas 

(pokalbiai, diskusijos, 

susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais, išvykos) 

žmogiškieji, 

transporto išlaidos 

PIT koordinatorė Audronė 

Barakauskienė  

mokiniai ugdys socialinį 

aktyvumą ir atsakomybę už 

savo pofesinę veiklą, siekiant 

išvengti nedarbo. Igys žinių 

apie mokymosi ir 

įsidarbinimo galimybes 

2017 -2018 m. m. 
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Tikslas: Užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymo(si) sėkmę. 

 

Priemonės Ištekliai Atsakingi vykdytojai Vertinimo kriterijai ir kitos 

pastabos 

Vykdymo data 

Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pirminį 

įvertinimą. 

žmogiškieji spec. pedagogas, logopedas, 

dalykų mokytojai 

bus išanalizuotos vaikų 

ugdymo(si) problemos ir jų 

priežastys 

Esant reikalui 

Teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams dėl specialiojo ugdymo 

būdų, metodų trukmės pritaikymo ir 

specialiųjų mokymo priemonių 

naudojimo. 

žmogiškieji 

 

 

 

 

 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

 

stiprės mokytojų, tėvų 

(globėjų) gebėjimas ugdyti 

mokinius, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikius 

 

2017 -2018 m. m. 

 

 

 

Mokiniams pritaikytų (pritaikytų, 

individualizuotų) 

ugdymo programų  

suderinimas.  

 

žmogiškieji Rasa Skrodenienė Bus paruoštos ir suderintos 

pritaikytos (individualizuotos) 

ugdymo programos 

2017 m. rugsėjis 

Mokinių (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, mokyklinio 

amžiaus vaikų), specialiųjų 

ugdymosi poreikių nustatymas pagal 

kriterijus ir įverčius. 

žmogiškieji vaiko gerovės komisija bus teikiama specialistų 

pagalba mokiniui  

2017 -2018 m. m. 

Metodinių rekomendacijų 

paruošimas  tėvams darbui namuose 

su vaiku, padedant įveikti kalbos 

trūkumus 

žmogiškieji  logopedė Dalia Butkuvienė 

 

pateiks rekomendacijas 

tėvams, kaip įveikti kalbos 

trūkumus 

2017-2018 

Lankstinuko  paruošimas 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

pedagogei ir tėvams (globėjams) 

„Kaip kalba priešmokyklinukai“. 

žmogiškieji  logopedė Dalia Butkuvienė 

 

pateiks rekomendacijas 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogei ir tėvams 

(globėjams) apie vaikų kalbos 

raidą 

2018-05 
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Renginio organizavimas mišrios 

ikimokyklinės grupės vaikams 

„Garsų žaidimai“ 

žmogiškieji logopedė Dalia Butkuvienė  2018-01 

Du kartus per pusmetį aptariami 

kiekvieno mokinio VIP lapai, 

individuali vaiko pažanga. 

žmoniškieji Vaiko gerovės komisija, 

klasių vadovai 

bus stebima kiekvieno 

mokinio individuali pažanga, 

teikiama pagalba 

2017-2018 

 

 

 

 

Parengė pagal pateiktus VGK narių pasiūlymus            Rasa Skrodenienė  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


