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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti gimnazijoje švietimo pagalbos teikimą, rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 

funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Rūpintis pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių 

įgyvendinimą, teikti siūlymus vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų 

su vaiko gerove susijusių aspektų; 

2. Skatinti aktyvų ir pozityvų gimnazijos narių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus; 

3. Teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę bei informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo organizavimo, mokymosi 

sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, geros savijautos, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais; 

4. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus – koreguoti jos teikimą; 

5. Analizuoti mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, lankomumo problemas bei ieškoti sunkumų sprendimo būdų; 

6. Koordinuoti OLWEUS patyčių bei kitas prevencines programas; 

7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje; 

8. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkyti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje; 

9. Atlikti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 
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EIL.NR. VEIKLA 
ATLIKIMO 

TERMINAS 
DALYVIAI ATSAKINGI 

BENDROS VEIKLOS 

1.  Vaiko gerovės komisijos plano sudarymas Sausio mėn.  VGK pirmininkė R. 
Kersnauskienė 

2.  Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas, 

pasiskirstymo atsakomybėmis pagal komisijos veiklos 
sritis, veiklos prioritetų nustatymas. 

Rugsėjo mėn. VGK nariai VGK pirmininkė 

R. Kersnauskienė 

3.  Ugdymo įstaigos socialinio paso sudarymas. Rugsėjis - spalis  Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

4.  Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas: 
mokymosi stiliaus vertinimo rezultatų aptarimas bei 

rekomendacijų teikimas mokiniams bei mokytojams. 

Spalio mėn. I klasių mokiniai Psichologės 
R. Venslovaitienė 

G. Jurgaitė 

5.  Pagalbos specialistų veiklos ataskaitų rengimas. Birželio, gruodžio mėn.  Socialinė pedagogė,  
E. Letkauskienė, psichologės 
R. Venslovaitienė 

G. Jurgaitė 

6.  Savanorystės projektas ,,Mokomės duoti“ 
(bendradarbiavimas su Kauno miesto negalią turinčių 

asmenų centru ,,Korys). 

Gruodžio mėn. II klasių mokiniai, klasių 
vadovai 

Psichologė  
R. Venslovaitienė 

7.  VGK posėdžių organizavimas. Kartą per mėnesį (esant 
poreikiui – dažniau) 

VGK nariai VGK pirmininkė 
R. Kersnauskienė 

8.  Mokinių ugdymo(si) problemų (pamokų lankomumo, 

mokymosi motyvacijos, netinkamo elgesio bei žalingų 
įpročių) aptarimas. 

Visus metus Komisijos nariai, 

klasių auklėtojai, 
mokytojai, 
mokiniai 

Pavaduotojos ugdymui 

R. Kersnauskienė, 
D. Ivanovienė 

9.  Pagalbos modelio taikymas elgesio ir emocijų sunkumų 

turintiems mokiniams. 

Visus metus, pagal 

poreikį ir pagal 
pagalbos specialistų 

tvarkaraščius 

I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė, 
Psichologės 

R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

10.  Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 
prevenciniais, psichologiniais, specialiojo ugdymo 

klausimais. 

Visus metus, pagal 
poreikį ir pagal pagalbos 

specialistų tvarkaraščius 

I–IV klasių mokiniai ir 
jų tėvai (globėjai) 

VGK nariai 
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11.  Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė – šviečiamoji 

sklaida TAMO elektroniniame dienyne. 

Visus metus, pagal 

poreikį ir pagal pagalbos 
specialistų tvarkaraščius 

Gimnazijos 

bendruomenė 

VGK nariai 

12.  Bendradarbiavimas su klasių vadovais, pedagogais, 

kitais švietimo pagalbos mokiniui specialistais, aptariant 
mokinio sunkumus. 

 

Pagal poreikį Gimnazijos 

bendruomenė 

Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė, 
Psichologės 

R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

13.  Individualus darbas su vaikais: įvertinimas ir 
konsultavimas 

Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai Psichologės 
R. Venslovaitienė 

G. Jurgaitė 

14.  Grupiniai, klasių užsiėmimai. Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė, 

Psichologės 
R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

15.  Socialinių įgūdžių užsiėmimai I–IV klasių 
moksleiviams. 

Visus metus I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

16.  Socialinio emocinio ugdymo „OPKUS“ programos 
įgyvendinimas gimnazijoje. 

Visus metus  Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

17.  Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas Visų mokslo metų 

eigoje  

I-IV klasių mokiniai 

 

Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

18.  Pokalbio fiksavimo lapų, drausmės ir lankomumo 
pažeidimų, švietimo pagalbos planų kaupimas ir analizė. 

Nuolat  Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

19.  Individualus darbas su naujai į ugdymo įstaigą 

atvykusiais mokiniais. 

Nuolat I-IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

20.  Patiriančių riziką mokinių stebėjimas, konsultavimas. Nuolat I-IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

21.  Darbas su ugdymo įstaigos nelankaničias mokiniais, jų 

tėvais. 

Pagal poreikį  Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

22.  Nemokamo maitinimo organizavimas Visus mokslo metus  Socialinė pedagogė, 
E. Letkauskienė 

23.  Socialinės paramos suteikimo organizavimas. Pagal poreikį  Socialinė pedagogė, 

E. Letkauskienė 

24.  SPIS sistemos pildymas. Pagal poreikį  Socialinė pedagogė, 
E. Letkauskienė 
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PREVENCINĖ IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

25.  Prevencinių programų temų numatymas integruojant į 
dalykus ir klasės vadovų veiklą. 

Rugsėjo 2 sav. Dalykų mokytojai, 
klasių vadovai 

Teminių planų teikimas 
kuruojančiam vadovui iki 

rugsėjo 15 d. 

26.  Emocinės savijautos įsivertinimo apklausa siekiant 
identifikuoti sunkumus patiriančius mokinius. 

Rugsėjo mėn. I–IV klasių mokiniai Psichologė 
R. Venslovaitienė 

27.  Pirmų gimnazijos klasių adaptacijos gimnazijoje 
psichologinis tyrimas, rekomendacijų mokiniams ir 

mokytojams teikimas. 

Spalio mėn. I klasių mokiniai Psichologės 
R. Venslovaitienė, 

G. Jurgaitė 

28.  Gabių vaikų identifikavimo vertinimas naudojant CFT – 
20 metodiką. 

Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai Psichologė 
G. Jurgaitė 

29.  Patiriančių riziką mokinių stebėjimas, konsultavimas. Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

30.  Dalyvavimas klasės valandėlėse. Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė, psichologės 

R.Venslovaitienė, 
G. Jurgaitė 

31.  Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė - šviečiamoji 

sklaida TAMO elektroniniame dienyne, vidiniame 
gimnazijos pašte. 

Pagal poreikį  VGK nariai 

32.  Bendrų renginių, prevenciniu užsiėmimų organizavimas 
su Centro bendruomenės pareigūnu, visuomenės 

sveikatos biuru, savanoriškomis, socialinėmis 
organizacijomis, VTAT, socialinių paslaugų, dienos 

centrais, NVO. 

Visus metus I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

33.  Epizodiniai bei tęstiniai streso ir nerimo valdymo 
užsiėmimai IV klasių mokiniams. 

Pagal iš anksto 
numatytas datas 

IV klasių mokiniai Psichologė 
G. Jurgaitė 

34.  Stendiniai pranešimai: 

,,Stresas ir jo įveikimo būdai“ 
Kaip išbūti su egzaminų baime? 
„Kaip jaustis gerai ir būti laimingu?“ 

Psichologinis atsparumas: kaip sau padėti? 
„Gera psichinė sveikata – pozityvios emocijos“. 

 

Balandžio mėn. 
Gegužės mėn. 
Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 
Lapkričio mėn. 

 Psichologės 

R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

35.  Prevencinės akcijos: 

,,Pasaulinė sveikatos diena“ 

 

Balandžio mėn. 

I–IV klasių mokiniai ir 

mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 
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„Psichikos sveikata ir jos stiprinimas“ 

„Tolerancijos diena“ 

Spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

36.  Mokytojų budėjimas pertraukų metu progimnazijoje, 
valgykloje, aukštuose. 

Pagal direktoriaus 
įsakymu patvirtintą 

grafiką 

 Pavaduotoja ugdymui 
D. Jankūnaitė 

37.  Popamokinės veiklos mokiniams organizavimas. Pagal neformaliojo 
vaikų švietimo 

programas 

 Pavaduotoja ugdymui 
D. Jankūnaitė 

38.  Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendroji sveikos 
gyvensenos ir ligų prevencija. 

Pagal poreikį I–IV klasių mokiniai ir 
mokytojai 

Visuomenės sveikatos 
specialistė 
L. Bakutienė 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 

39.  
Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programos vykdymas. 

Sausio – gruodžio mėn. I–IV klasių mokiniai Pagalbos mokiniui specialistai 

40.  
Socialinė akcija skirta pasaulinei nerūkymo dienai 

paminėti. 

Gegužės mėn. I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 

41.  
Klasės valandėlės mokiniams „Psichotropinių medžiagų 
vartojimo žala“ I–IV gimnazijos. Klasės mokiniams. 

Vasario – lapkričio mėn. I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 
E. Letkauskienė 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA, INTERVENCIJA 

42.  Socialinė akcija „sąmoningumo didinimo mėnuo be 
patyčių“. 

Kovo mėn. I–IV klasių mokiniai Pagalbos mokiniui specialistai 

43.  Tyrimas ,,patyčių paplitimo įvertinimas I–IV gimnazijos 
klasėse“. 

Kovo mėn. I–IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė 
44.  Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimas. Nuolat I–IV klasių mokiniai VGK nariai 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

45.  
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašo 

sudarymas ir suderinimas su Kauno PPT. 

Rugsėjo mėn.  Psichologė 

R. Venslovaitienė 

46.  
Mokiniams pritaikytų (pritaikant bendrąsias) ugdymo 
programų suderinimas. 

Rugsėjo 2–3 sav.  VGK pirmininkė R. 
Kersnauskienė 

47.  
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
pasiekimų vertinimas ir aptarimas, tolimesnių švietimo 

pagalbos priemonių numatymas. 

Vasario 1 sav. 
Spalio 2 sav. 

 VGK pirmininkė R. 
Kersnauskienė 



5 

 

48.  
Informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius rinkimas ir kaupimas. 

Nuolat  Psichologės 

R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

49.  
Su tėvais ir mokytojais aptarti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių pasiekimus bei nesėkmes. 

Konsultacijų metu  Pagalbos mokiniui specialistai 

50.  
Rengti ir teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams 
specialiojo ugdymo klausimais. 

Pagal poreikį  Psichologės 
R. Venslovaitienė 

G. Jurgaitė 

51.  
Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ugdymo 
programas SUP mokiniams. 

Sausio mėn., rugsėjo 
mėn., pagal poreikį 

 VGK pirmininkė R. 
Kersnauskienė 

KRIZIŲ VALDYMAS 

52.  Bendradarbiavimas su PPT ir kitomis institucijomis. Pagal poreikį  Psichologės 

R. Venslovaitienė 
G. Jurgaitė 

53.  Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas 

progimnazijos bendruomenei / žiniasklaidai, Švietimo 
skyriui, teritorinei policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugos 

tarnybai. 

Esant krizinei situacijai  Pagal atskirą įsakymą 

54.  Veiksmų seka pagal krizių valdymo tvarkos aprašą. Pagal poreikį  Krizių valdymo grupės nariai 

 


