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VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M. 

Veiklos tikslas – užtikrinti vaiko gerovę mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti specialiojo ugdymo įstatymą bei sukurti dinamišką specialiojo ugdymo veiklą mokykloje. 

2. Vykdyti prevencinę veiklą mokykloje skiriant didelį dėmesį patyčių ir smurto prevencijai ir intervencijai mokykloje. 

3. Įvykus kriziniam atvejui mokykloje, organizuoti ir vykdyti krizės valdymo priemones. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laukiamas rezultatas Laikotarpis Atsakingi asmenys 

1. Vaiko gerovės komisijos darbo iniciavimas ir koordinavimas 

 

1.1. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano 2021 – 2022 m.m. 

sudarymas. 

Suplanuotos veiklos ir atsakomybės padės sudaryti ugdymo(si) 

sąlygas, tenkinančias kiekvieno mokinio individualius 

poreikius ir užtikrinančias visų mokinių gerovę. 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Direktoriaus pav.ugd. 

J.Abraškevičienė 

1.2. 
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Užtikrinta kiekvieno mokinio gerovė mokykloje. Pagal veiklos 

planą ir poreikį 
VGK nariai 

 

1.3. 

Krizės valdymo 

priemonių organizavimas. 

Po krizinės situacijos beveik visiems mokiniams bus suteikta 

reikiama pagalba emociniam saugumui. 

Įvykus krizei Direktoriaus pav.ugd. 

J.Abraškevičienė 

 

1.4. 

Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais ir išorinių 

institucijų atstovais. 

Visiems mokiniams bus teikiama efektyvi išorinė pagalba, 

kurios negali užtikrinti mokykla. 

Visus 

mokslo 

metus 

VGK nariai 

 
 

1.5. 
 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos ataskaitos 2021 -2022 

m.m. parengimas. 
 

Įsivertinus VGK veiklą bus numatytos veiklos kryptys, kurios 

padės dar efektyviau organizuoti ir įgyvendinti veiklas mokinių 

gerovei kurti ir palaikyti mokykloje. 
 

 

 

2022 m. 

birželio mėn. 
Direktoriaus pav.ugd. 

J.Abraškevičienė, psichologė 

I.Jonaitytė, spec. pedagogė D. 
Dušauskienė-Duž, 
soc.pedagogė V.Markevičiūtė 

2. Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas ir užtikrinimas 

 
2.1. 

 

Mokinių elgesio prevencija. 
Maksimaliai sumažės mokinių  linkusių pažeisti susitartas 
taisyklesįgyjant ir plėtojant socialinę kompetenciją. Užtikrintas 

mokinių emocinis bei fizinis saugumas. 

Visus mokslo 
metus 

Direktoriaus pav.ugd. 
J.Abraškevičienė, švietimo 
pagalbos specialistai, 

mokytojai. 



 
2.2. 

Mokinių supažindinimas su 

mokyklos vidaus darbo, saugaus 

elgesio taisyklėmis, mokinių 

pareigomis ir teisėmis. 

Visi mokiniai žinos taisykles ir jų laikydamiesi mokykloje jausis 

gerai, saugiai. 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 
Klasių mokytojos 

2.3. Saugaus eismo savaitė „Būk  saugus 

gatvėje“. 

Visi mokiniai žinos pagrindines saugaus eismo, elgesio  taisykles 
ir jų laikydamiesi išliks saugūs, sveiki 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 
Klasių mokytojos 

 

2.4. 
Saugaus eismo klasė. Mokiniai, pratiškai pasimokę ir įtvirtinę žinias, elgtis saugiai 

gatvėse ir keliuose, nepateks į eismo atvejus dėl to savo 
nežinojimo, negebėjimo praktiškai taikyti taisyklių. 

Pagal klasių 

vadovų 
pageidavimus 

Klasių mokytojos 

 

2.5. 
VPK muziejus. Mokiniai, pratiškai pasimokę ir įtvirtinę žinias, elgtis saugiai 

gatvėse ir keliuose, nepateks į eismo atvejus dėl to savo 
nežinojimo, negebėjimo praktiškai taikyti taisyklių. 

Pagal poreikį Klasių mokytojos 

 

2.6. 
Akcija „Būk matomas su atšvaitu“. Visi mokiniai tamsiu paros metu nešios atšvaitus ar turės 

aprangą, priemones su šviesą atspindinčiais elementais. 

2021 m. 

spalio   mėn. 

Direktoriaus pav. ugd. 

J.Abraškevičienė, klasių 
mokytojos. 

 
2.7. 

Mandagumo mėnuo „ Stebinčios  akys 

„ 

Visi mokiniai pagarbiai bendraus ir jausis gerai mokykloje. 2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus pav. ugdymui 

D.Gimbickienė ir  

J. Bošaitė-Malinauskienė, 
klasių mokytojos. 

 
2.8. 

Akcijos "Savaitė be patyčių" 

organizavimas. 

Visi mokiniai gebės atpažinti patyčias ir elgsis sąmoningai, 

neįžeisdami kitų. Visi mokiniai jausis gerai mokykloje. 

 

2021 kovo 

mėn. 

Psichologė I.Jonaitytė ir  klasių 
mokytojos. 

2.9. Vėluojančių į pamokas mokinių 

registracija. 

Visi mokiniai atvyks laiku į pamokas ir įsitrauks į ugdymosi 

veiklas, netrukdys klasės draugams. 

Pagal 

poreikį. 

Socialinė pedagogė 
V.Markevičiūtė 

 
 

2.10. 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 

miesto 3-iuoju policijos 

komisariatu konsultuojantis 

teisiniais klausimais bei 

dalyvaujant konkursuose, akcijose. 

Profesionaliai sprendžiamos iškilusios problemos ir tenkinami 
mokinių saviraiškos poreikiai.  

Pagal 
poreikį. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Bošaitė-

Malinauskienė. 
 

2.11. Specialiųjų ugdymosi poreikių   

atpažinimas ir įvertinimas. 

Visiems mokiniai laiku bus suteikta reikalinga pedagoginė ir 

psichologinė pagalba sėkmingam mokymuisi. 

Visus mokslo 

metus 
Spec. pedagogė D. 

Dušauskienė-Duž. 

 

2.12. 
Psichologinės pagalbos teikimas 
mokiniams, jų tėvams, globėjams 

(rūpintojams) ir mokytojams. 

Visi mokiniai mokykloje jausis gerai. Visus mokslo 
metus 

Psichologė I.Jonaitytė 

 

2.13. 

Pašalinių asmenų registracija 

mokykloje, budėjimas pamokų ir 
pertraukų metu. 

Užtikrinta saugi aplinka visiems mokiniams. Visus mokslo 

metus 

Budintieji, mokytojos, 

direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams J.Petronienė. 

 

 



2.14 Pagalba naujai į mokyklą 
atvykusiems mokiniams. 

Visi naujai atvykę į mokyklą mokiniai nepatirs adaptacijos 

sunkumų, jausis gerai. 

Pagal poreikį Psichologė I.Jonaitytė 

 
2.15. 

Individualus darbas, darbas su 
mokinių tėvais, globėjais 

(rūpintojais), bendradarbiavimas 
su kitomis institucijomis. 

Koordinuotos profesionalios pagalbos teikimas užtikrins visų 
mokinių gerą savijautą mokykloje. 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė I.Jonaitytė 

 

2.16. 
Saugios aplinkos tyrimas 3-4 

klasėse „Ar mokykloje jaučiuosi 

saugus?“ 

Išsiaiškinus realią situaciją ir parengus bei įgyvendinus veiksmų 

planą visi mokiniai mokykloje jausis saugiai. 
Gruodžio 

- sausio 

mėn. 

 

Psichologė I.Jonaitytė 

 

2.17. 

Pirmų klasių mokinių ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos  

tyrimas. 

Išsiaiškinus realią situaciją ir parengus bei įgyvendinus 
veiksmų planą visi 1 klasių mokiniai mokykloje jausis saugiai. 

Gruodžio  mėn.  

Psichologė I.Jonaitytė 

 
2.18. 

Klasės valandėlių, kitų klasės ar 
mokyklos renginių, gyvenimo 
įgūdžių, priklausomybių, patyčių 
prevencijos organizavimas. 

Visi mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius ir atsparumą 

priklausomybėms. 

Visus mokslo 
metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui J.Abraškevičienė, 
J.Bošaitė - Malinauskienė ir 

klasių mokytojos. 

 
 

2.19. 

Vaikų emocinio, psichologinio 

atsparumo bei saugumo įgūdžių 

formavimas 1-3 klasėse. 

Visi mokiniai, dalyvavę užsiėmimuose, sustiprins emocinį ir 

psichologinį atsparumą bei saugumo įgūdžius. 

Visus mokslo 

metus. 

Psichologė I.Jonaitytė 

 

2.20. 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. Efektyvus bendradarbiavimas su tėvais, pedagoginis ir 
psichologinis tėvų švietimas darys teigiamą įtaką mokinių 
mokymosi pasiekimams ir pažangai, asmenybės ūgčiai. 

Pagal poreikį Švietimo pagalbos specialistai 

 
 

 
2.21. 

VDM ir popamokinės veiklos 
koordinavimas. 

Tenkinami visų mokinių saugumo ir saviraiškos poreikiai. Visus mokslo 
metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Bošaitė - 
Malinauskienė ir klasių 

mokytojos. 

 

2.22. 
Bendradarbiavimas su mokytojais 
organizuojant prevencinę veiklą 
mokykloje. 

Veiksminga ir koordinuota pagalba kiekvienam mokiniui pagal 
jo individualius poreikius. 

Visus mokslo 
metus 

VGK nariai 

3. Sveiko gyvenimo būdo formavimas 

 
 

3.1. 

Paskaitos 3 – 4 klasių mokiniams: 

„Asmens higiena“ 

„Švara, prausimasis, drabužių 

priežiūra“ 
„Pirmoji pagalba buityje“ 

Visi 3-4 klasių mokiniai susiformuos ar pagilins sveikos 

gyvensenos įgūdžius. 

Visus mokslo 

metus, pagal 
klasių vadovų 

pageidavimus 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

A.Zalieskienė 



 „Vasaros pavojai“ 

„Kvaišalų ir energetinių gėrimų 

žala žmogaus organizmui“ 
„Lėtasis žudikas – rūkymas“ 

Dalyvaujantys mokiniai pademonstruos savo turimas žinias 

pratiškai, tenkins saviraiškos poreikius, gebės organizuoti 

komandinį darbą, prisiimti atsakomybę. 

2022 m. vasario - 

kovo mėn. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

A.Zalieskienė 

 

3.2. 
Protų mūšis 1 – 4 klasių 

mokiniams „Sveikatukai“. 

Dalyvaujantys mokiniai pademonstruos savo turimas žinias 
pratiškai, tenkins saviraiškos poreikius, gebės organizuoti 

komandinį darbą, prisiimti atsakomybę. 

2022 m. vasario - 

kovo mėn. 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

A.Zalieskienė 

 
3.3. 

Paskaita 1 – 2 klasių mokiniams 

„Švarios rankytės – sveiki 

vaikučiai“ 

Visi mokiniai supras švarių rankų svarbų jiems ir ugdysis 
sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Visus mokslo 
metus, pagal 
klasių vadovų 

pageidavimus 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

A.Zalieskienė 

 

3.4. 

Lytinis švietimas 4 kl. mergaitėms 

„Pražyskite kaip rožių žiedai“ 
Mokinės sužinos joms svarbią informaciją apie lytiškumą, 
brendimą. 

2022 m. 

balandžio - 

gegužės mėn. 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
A.Zalieskienė 

 

 

3.5. 

Paskaitos 1 – 4 klasių mokiniams: 

„Burnos higiena ir dantukų 

priežiūra“ 

„Sveika mityba ir valgymo 

kultūra“ 
„Apie peršalimą ir gripą“ 
„Darbo ir poilsio režimas“ 

Visi mokiniai plėtos ir turtins sveikos gyvensenos įgūdžius. Visus mokslo 

metus, pagal 

klasių vadovų 

pageidavimus 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

A.Zalieskienė 

 

 
3.6. 

Priklausomybių prevencija. Visi mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius ir 

atsparumą priklausomybėms. 

Visus mokslo 

metus 

Klasių mokytojos, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Bošaitė – 

Malinauskienė, sveikatos 

priežiūros specialistė 
A.Zalieskienė. 

 
 

3.7. 

Sporto diena „Sportuok su 

draugais“ 

Visi mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius. 2022 m.gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D.Gimbickienė, J. 
Bošaitė - Malinauskienė, 

klasių mokytojos. 

 

3.8. 
Sveikatą stiprinančios mokyklos 
veiklos organizavimas. 
„Sveikas vaikas – sveika Lietuva“ 

Visi mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius. Visus metus Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
A.Zalieskienė 

4. Specialaus ugdymo proceso organizavimas 2020-2021 m.m. 



 
 

4.1. 

Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių sąrašą. 

Aiški situacija vadovams, mokytojams, specialistams Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė, 
švietimo pagalbos 

specialistai 

 

 
 

4.2. 

Konsultuoti pedagogus dėl 

pritaikytų/individualizuotų 

ugdomųjų dalykų programų 

kūrimo ir jų pritaikymo praktinėje 

veikloje. Siekti bendrojo ir 

specialiojo ugdymo dermės, 

ugdymo turinio prieinamumo. 

Visi mokytojai suplanuos efektyvų ugdymosi proceso 

organizavimą tenkinti mokinių mokymo(si), asmenybės 

rūgties poreikius. 

Visus mokslo 

metus 

Spec. pedagogė D. 

Dušauskienė-Duž. 

 

4.3. 
Suderinti su tėvais 

pritaikytas/individualizuotas 
bendrąsias programas. 

Visi mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažins su vaikui 

mokytojų parengtomis programomis. 

Rugsėjo mėn. ir 

pagal poreikį 

VGK nariai, klasių 

mokytojos 

 

 
4.4. 

Adaptacinis laikotarpis 

atvykusiems SUP mokiniams. 

Mokiniai jausis saugūs mokykloje. Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė, 

Soc. Pedagogė 
V.Markevičiūtė, 
Psichologė N.Žegulienė 

 

 
4.5. 

Spec. pedagogo, psichologo, 

logopedo, sveikatos priežiūros 

specialisto pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams ir rūpinimasis socialine 
aplinka. 

Visi mokiniai mokysis saugioje aplinkoje sudarančioje 
palankias sąlygas ugdymui(si) ir asmeninei pažangai. 

Visus mokslo 
metus 

Švietimo pagalbos 

specialistai ir visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė A. 
Zalieskienė. 

 
 

4.6. 

Individualios konsultacijos tėvams, 
kurių vaikai mokosi pagal 

specialiąsias ugdymo programas. 

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padės mokiniams 
pasiekti maksimalią individualią pažangą. 

Visus mokslo 
metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė, 

švietimo pagalbos 
specialistai 

 
 

4.7. 

Psichologinių vertinimų 

organizavimas specialiųjų poreikių 

vaikams (gabūs vaikai, vaikai 
turintys elgesio, emocinių, 

pažintinių gebėjimų sutrikimų). 

Beveik visi mokiniai ugdomi pagal jų maksimalias galimybes 

atitinkančias galias ir poreikius gebės pasiekti individualią 

maksimalią pažangą. 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė N. Žegulienė 



 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Abraškevičienė 

 
 

4.8. 

Specialiųjų poreikių mokinių 

apskaitos tvarkymas. 

Aiški situacija vadovams, mokytojams, specialistams Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė, spec. 
pedagogė D. 

Dušauskienė-Duž. 

 

4.9. 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasiekimų 

pokyčių ir lankomumo aptarimai. 

Mokiniams užtikrinamas efektyvus ugdymas(is) pasiekimams 

ir pažangai. 
Po I pusmečio ir 

mokslo metų 

pabaigoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė 

 

4.10. 

Švietimo pagalbos specialistų 
užsiėmimus lankančių mokinių 

kalbos šventė ar kiti renginiai. 

Mokiniai plėtos dalykines, asmenines ir bendrąsias 

kompetencijas. 

2021 m. gegužės 

mėn. 

Logopedė J. 

Kasakovskienė 

 

 

4.11. 

Domėtis pritaikytas programas 

turinčių mokinių pasiekimais, 

bendradarbiauti su dalykų 

mokytojais, socialiniu pedagogu, 

psichologu, rengti pradinio 

pedagoginio vertinimo 
dokumentus. 

Mokiniams užtikrinamas efektyvus ugdymas(is) pasiekimams 

ir pažangai. 

Visus mokslo 

metus 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

J.Abraškevičienė, 

spec. pedagogė D. 

Dušauskienė-Duž. 

5. Socialinė parama 

5.1. 
Nemokamo maitinimo 

organizavimas 

Visi mokiniai jausis gerai mokykloje. Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D.Gimbickienė 

5.2. 
Nemokamų uniformų skyrimas Visų mokinių poreikių tenkinamas ir geros savijautos 

mokykloje užtikrinimas. 

Visus mokslo 

metus 

Direktorė R. Čiūrienė. 

 

 

 
5.3. 

 

Kalėdinė labdaros akcija . 
Pagalba stokojantiems mokiniams padės jaustis svarbiais, 

nepamirštais bendruomenės. 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

Direktorė R.Čiūrienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui J. 

Abraškevičienė, J. 

Bošaitė – Malinauskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 
J. Petronienė. 



 
 

 


