
                                                                                                                                                    

 

LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018 M. 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti  švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti įstatyminiais aktais pagrįstą mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklą. 

2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą mokiniui, šeimai.  

3. Organizuoti ir efektyvinti  pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams vaiko gerovės klausimais pagal įstatymą. 

4. Sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams palankias ugdymo(si) sąlygas ir galimybes.  

5. Organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą (si), didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą ir tenkinti mokinių 

specialiuosius ugdymosi poreikius. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pakartotinį vertinimą. 

6.  Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje, vykdyti patyčių prevencijos projektus. 

7. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

8. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus  

teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

9. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

10. Konsultuoti mokinius,  tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais. 

11. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

EIL. 

NR. 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

PERIODIŠKUMAS 

 

ATSAKINGI 

 

PASTABOS 

1.   VGK veiklos plano 2018 m. m. aptarimas ir tvirtinimas. 2018 m. 1 mėn. VGK nariai  

2.  Mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas.  Esant poreikiui VGK pirmininkas 

 

 

3.  Mokyklos Vaiko gerovės komisijos pasitarimų  teisės 

pažeidimų, mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ir kitais 

probleminiais klausimais organizavimas ir vykdymas. 

 Esant poreikiui VGK pirmininkas  

 

4.  Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis:  

- Lazdijų rajono savivaldybės administracijos švietimo 

skyriumi, 

Esant poreikiui Dir. pavaduotoja 

ugdymui,  

specialusis pedagogas, 

 



- Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi, 

- Lazdijų švietimo centru,  

- Lazdijų policijos komisariatu, 

- Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriumi,  

- seniūnijomis, 

- kitų mokyklų VGK ir kt. 

socialinis pedagogas, 

psichologas, 

mokytojai, auklėtojai 

5.  Mokinių švietimas ir konsultavimas. Nuolat Klasių  vadovai         

grupių auklėtojai, 

socialinis pedagogas, 

psichologas 

 

6.  Tyrimų mokyklai aktualiais klausimais vykdymas. Esant poreikiui Auklėtojai, mokytojai 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

7.  Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos aptarimas. 2018 m.12 mėn. VGK  pirmininkas 

VGK  pirmininko           

pavaduotojas 

 

 Švietimo pagalba (Specialusis ugdymas)    

8.  Specialiojo ugdymo gavėjų sąrašų bei kalbėjimo ir sutrikimus 

turinčių mokinių sąrašų sudarymas, patvirtinimas bei 

suderinimas Lazdijų švietimo centre ir Švietimo skyriuje. 

2018 m. 1 ir 9 mėn. Specialusis pedagogas,  

logopedas 

 

 

9.  Specialiųjų poreikių mokinių dokumentacijos tvarkymas. Nuolat  Specialusis pedagogas-    

logopedas, 

auklėtojai, mokytojai 

 

10.  Logopedo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems kalbos  

ir kalbėjimo sutrikimų, šių mokinių apskaita ir kalbos ugdymo 

pasiekimų analizė. 

Nuolat 

Mokslo metų eigoje 

Logopedas  

11.  Specialiojo pedagogo pagalbos teikimas SUP mokiniams. Nuolat Specialusis pedagogas, 

mokytojai 

 

12.  1 ir 5 klasių mokinių  bei naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos  tyrimas ir aptarimas.  

2018 m. 10 mėn. Psichologas, 

mokytojai, auklėtojai, 

logopedas 

 

13.  Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų ir individualizuotų 

programų rengimo. 

Nuolat  Specialusis pedagogas,  

logopedas 

 

14.  Mokytojų parengtų ir suderintų su tėvais pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo programų  aptarimas, suderinimas.  

Pagal poreikį Mokytojai,  



dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK nariai 

15.  Mokinių SUP pakartotinis vertinimas:  

1.informacijos apie mokinius,  turinčius mokymosi sunkumų 

rinkimas;                    

2. gavus tėvų sutikimą , mokinio SUP  įvertinimas, dokumentų 

rengimas;                                                                                    

3. mokinių turinčių SUP, siuntimas į Švietimo centrą 

vertinimui;                 

4. įvertinimo rezultatų aptarimas, rekomendacijų vykdymas. 

Mokslo metų eigoje 

Esant poreikiui 

Mokytojai, 

klasių vadovai, 

tėvai, 

MVGK nariai 

 

16.  Specialiosios ir metodinės literatūros, vadovėlių, pratybų 

sąsiuvinių, vaizdinės ir didaktinės medžiagos, mokomųjų 

kompiuterinių programų ir kitų priemonių įsigijimas, 

kaupimas. 

Nuolat Ūkvedė, 

mokytojai, auklėtojai, 

logopedas, 

specialusis pedagogas 

 

 Mokyklos mokytojų ir tėvų švietimas bei 

bendradarbiavimas 

   

17.  Tėvų kvietimas į VGK posėdžius, bendradarbiavimas su SUP 

mokinių tėvais, įtraukiant juos į mokinių ugdymo problemų 

sprendimą. 

Pagal poreikį  VGK nariai  

18.  Mokytojų ir tėvų konsultavimas ir metodinės pagalbos 

teikimas dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo. 

Mokslo metų eigoje VGK nariai, 

švietimo pagalbos    

specialistai 

 

19.  Rekomendacijų sudarymas mokytojams ir tėvams dėl  

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo. 

Mokslo metų eigoje VGK nariai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

20.  Specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi pasiekimų ir  

nesėkmių aptarimas su mokytojais ir tėvais. 

Mokslo metų eigoje Mokytojai, 

klasių vadovai, 

MVGK naria, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

21.  Seminarų organizavimas, pranešimų rengimas mokytojams 

specialiojo ugdymo klausimais   

1-2 kartus per metus Dir. pavaduotoja 

ugdymui,   

Švietimo pagalbos 

specialistai  

 

22.  Individualių konsultacijų tėvams (globėjams) dėl mokinių 

mokyklos nelankymo,  elgesio problemų teikimas. 

 

Nuolat Švietimo pagalbos 

specialistai 

 



23.  Stendinės  informacinės  medžiagos mokiniams, pedagogams, 

tėvams rengimas. 

Nuolat Švietimo pagalbos 

specialistai 

 

24.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse. Pagal poreikį VGK nariai  

 Prevencinė veikla    

25.  Tęstinių Prevencinių programų/projektų vykdymo 

koordinavimas: 

➢ Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programa. 

➢ Ugdymo karjerai programa.  

➢ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa.  

➢ Kt. 

 

 

 

2018 m. 

 

 

Socialinis pedagogas, 

auklėtojai,  

švietimo pagalbos 

specialistai  

 

26.  Informacijos apie pastebėtus kvaišalų vartojimo, smurto bei 

patyčių atvejus mokyklos teritorijoje, vykdomas prevencijos 

priemones teikimas tėvams. 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas, 

Psichologas, 

specialusis pedagogas, 

logopedas 

 

 Krizių valdymas    

27.  Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano 

parengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius,  

Dir. pavaduotoja 

ugdymui    

 

28. Mokyklos bendruomenės, žiniasklaidos, mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios  institucijos, teritorinės 

policijos įstaigos, vaiko teisių apsaugos  tarnybos 

informavimas apie krizę. 

Esant krizinei  

situacijai 

Direktorius,  

Dir. pavaduotoja 

ugdymui,    

Socialinis pedagogas  

 

 

SUDERINTA 

MVGK  posėdyje 2018-01-11, prot. Nr.1 

Mokyklos  VGK pirmininkė     

 

Lijana Prapiestienė 


