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KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PLANAS 

 

2017-2018 mokslo metams 
 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis  – 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. Stiprinti mokinių ugdymosi ir lankomumo motyvaciją, teikti siūlymus, rekomendacijas 

pedagogams, tėvams ;  

2. Stebėti bei vertinti švietimo pagalbos mokiniams kokybę, teikti rekomendacijas dėl šios 

pagalbos tobulinimo; 

3. Koordinuoti bei įgyvendinti LIONS QUEST prevencinę programą, „Paauglystės kryžkelės“ ; 

4. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius bei šviesti lytiškumo ugdymo 

klausimais;. 

5. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus gimnazijos 

bendruomenei aktualiomis temomis., dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose. 

6. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą 

savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis profesiją, atitinkančią norus ir galimybes. Siekti 

ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, 

poreikius, socialinės  aplinkos ir kitas ypatybes. 

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

8. koordinuoti socialinę – pilietinę veiklą ir skatinti savanorišką veiklą. 

9. organizuoti ugdymą karjerai; 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos 

1.  Asta Karlienė Direktorė – komisijos pirmininkė  

2.  Nivita Jagentavičienė Komisijos sekretorė 

3.  Deimantė Karaliūtė Direktorės pavaduotoja ugdymui 

4.  
Rasa Valackaitė 

Pranckūnienė 
Specialioji pedagogė 

5.  Jolanta Stankūnienė Socialinė pedagogė 

6.  Indrė Kazlauskaitė Nefė Psichologė  

7.  Violeta Mečinskienė mokytoja 



8.  Regina Navickienė mokytoja 

9.  Silva Poškuvienė mokytoja 

10.  Gintas Daškus mokytojas 

11.  Laima Jocienė mokytoja 

 

Veiklos 

sritis 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

 

Darbo 

organizavimas 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai ir 

pasitarimai 

Posėdžiai:  

kiekvieno 

mėn. antrą 

trečiadienį,  

Pasitarimai: 

 pagal poreikį 

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymas 
Iki 2018 m. 

rugsėjo 1  d.  
A.Karlienė 

Vaiko gerovės komisijos plano sudarymas ir 

koregavimas 

2018 m. 

sausio mėn.  

2018 m. 

rugsėjo mėn. 

VGK nariai 

Teisės 

pažeidimų, 

mokyklos 

nelankymo 

prevencija 

Mokinių supažindinimas su vidaus tvarkos 

taisyklėmis 

2018 m. 

rugsėjo mėn 
J. Stankūnienė 

 

Teisės, pareigos ir atsakomybė. Teisinio 

švietimo pamokos bendradarbiaujant su 

Šilainių policijos nuovada  1-mų, 2-rų klasių 

mokiniams 

2018 m. 

rugsėjo mėn 
J. Stankūnienė 

 
Stebėti ir analizuoti mokyklos uniformos 

dėvėjimą ir  vėlavimą ir pamokų lankomumą 
nuolat 

G. Daškus 

J. Stankūnienė 

 

Pamokų lankomumo stebėjimas, individualus 

darbas su daugiausia praleidusiais nepateisintų 

pamokų mokiniais 

nuolat 
J. Stankūnienė ir 

kiti VGK nariai 

Sveikos 

gyvensenos  

prevencinių 

programų 

vykdymas 

 

 

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo 

programa integruota į biologijos, etikos ir 

tikybos pamokas. 

Mokslo metų 

eigoje 

R. Valackaitė-

Pranckūnienė 

„Sveikatiados“ projektas. Integruota į 

biologijos, kūno kultūros, technologijų, šokio 

dalykų pamokas. 

Mokslo metų 

eigoje 

R. A. 

Valauskienė 

N.Mulvinskienė, 

E. Bitkevičienė 

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. 

(Pagal atskirą planą) 
Nuolat 

R. A. 

Valauskienė, 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų 

mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas, 

metodinės bei informacinės medžiagos mokinių 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

Nuolat 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 



kaupimas ir sklaida  

Paskaita-diskusija „Egzaminų stresas ir kaip jį 

sumažinti“ 12- tų klasių mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Paskaita-diskusija „Depresija – kas tai?“ Spalio mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa integruojama į dorinį 

ugdymą, biologiją, klasių valandėles, vykdant 

trumpalaikius ir ilgalaikius projektus. 

Sausio-vasario 

mėn. 

R. A. 

Valauskienė, 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Socialinių įgūdžių diena „Streso atpažinimas ir 

valdymas“ – 2A, 2B klasėms. 

Sausio-vasario 

mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Stendiniai pranešimai sveikatos stiprinimo 

klausimais (Pagal atskirą mėnesio planą). 
Nuolat 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Vasaros edukacinė jaunimo susipažinimo 

stovykla „Atrask“. 

Rugpjūčio 

mėn. 

J.Stankūnienė, 

R. Valackaitė-

Pranckūnienė 

Vidinė gimnazijos asmeninio tobulėjimo 

programa, apimanti socialinių įgūdžių ugdymą. 
Spalio mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Alkoholio, 

tabako ir kitų 

psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa 

integruota į dorinį ugdymą, biologiją, chemiją, 

klasių valandėles. 

Mokslo metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Pasaulinei  dienai be tabako akcija  lapkričio 19d. 

D.Škelevaitė 

Mokinių 

savivalda 

Prievartos, 

smurto, 

patyčių 

prevencija 

Socialinių įgūdžių seminarai „Pažink save ir 

kitus“ –1A, 1B, 1C,1C, 1D, 1E 

Lapkitis, 

gruodis mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Socialinių įgūdžių seminarai „Statykime tiltus“ 

– 3A, 3B, 3C, 3D 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Pasaulinės tolerancijos dienos minėjimas. 

Tema integruojama į anglų kalbos pamokas 

Lapkričio 

mėn. 

Audronė 

Timofejevienė 

Prevencinė mokinių pagalba jaunuoliams 

bėgantiems iš namų. 
Mokslo metų 

eigoje 

J. Stankūnienė 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“ 

(Pagal atskirą planą). 
Kovo mėn. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

mokytojai 

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ ( 

pagal atskirą planą) 
Gegužės m. 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Klasių vadovai 

 Mokinių supažindinimas su vidaus tvarkos 

taisyklėmis 
Rugsėjo 2 d. Administracija 



Teisės, pareigos ir atsakomybė. Teisinio 

švietimo pamokos bendradarbiaujant su 

Šilainių policijos nuovada  1-mų, 2-rų klasių 

mokiniams 

Spalio -

Lapkričio 

mėn. 

J.Stankūnienė 

Organizuoti vaiko gerovės komisijos 

pasitarimus, siekiant sumažinti praleistų 

nepateisintų pamokų skaičių. 

Kiekvieną 

mėnesį 

Komisijos 

pirmininkas 

 

Organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdžius  

Kiekvieną 

antrą mėn. 

trečiadienį 

 Komisijos 

pirmininkas 

 

Stebėti ir analizuoti mokyklos uniformos 

dėvėjimą ir  vėlavimą ir pamokų lankomumą 

Kartą per 

mėnesį 

J. Stankūnienė 

Gimnazijos 

taryba 

Mokinių tarybas 

Pamokų lankomumo stebėjimas, individualus 

darbas su daugiausia praleidusiais nepateisintų 

pamokų mokiniais 

 

Nuolat 

 

J.Stankūnienė, 

Klasių auklėtojai 

Informacijos apie pastebėtus teisės pažeidimus 

teikimas Šilainių policijos nuovadai 
Nuolat J.Stankūnienė 

Antikorupcijos prevencijos programa 

integruota į ekonomikos pamokas 1-mos klasės 

Gruodžio 

mėn. 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Ekonomikos 

mokytojas 

Saugumo 

gimnazijoje 

užtikrinimas 

 

Mokytojų ir mokinių budėjimo pertraukų metu 

grafiko sudarymas ir kontrolė 
Nuolat Direktorius 

Geros klasės rinkimai Gegužės mėn. 
Gimnazijos 

taryba 

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje 

apskaita ir kontrolė. 
Nuolat Budėtojai 

Pagalba 

mokiniui Individualus darbas su mokiniu –  socialinių 

pedagoginių mokinio problemų sprendimas. 
Nuolat 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Mokytojai 

Atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminį įvertinimą, sudaryti švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą 

 

Rugsėjo mėn. Spec. pedagogas 

Konsultuoti mokytojus pritaikytų programų 

rengimo, švietimo pagalbos teikimo ir 

specialiojo ugdymo klausimais. 

Nuolat Spec. pedagogas 

Inicijuoti mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) įvertinimą PPT. 

Nuolat Spec. pedagogas 

Analizuoti mokytojų teikimus dėl išskirtinius 

gabumus turinčių mokinių 
Nuolat D.Karaliūtė 

Individualus darbas su mokiniu, mokytojais ir 

tėvais, sprendžiant psichologines mokinio 

problemas 

Nuolat 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

 

Darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant 

problemas, trukdančias vaiko ugdymosi 

procesui. 

Mokslo metų 

eigoje 

D.Karaliūtė, 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-

Nefė 

Spec. pedagogas 

Darbas su socialiniais partneriais – vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine 
Nuolat 

J.Stankūnienė, 

I. Kazlauskaitė-



tarnyba, policija ir kt. – siekiant užtikrinti 

pagalbos veiksmingumą ir kuriant socialinių 

pedagoginių problemų prevencijos sistemą.  

Nefė 

Spec. pedagogas 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

įstatymo taikymas mokiniams. 

Pagal 

reikalingumą 
J.Stankūnienė 

Teikti pedagoginę-metodinę pagalbą klasių 

auklėtojams, mokytojams, tėvams 
Nuolat Komisijos nariai 

Kita veikla 
Krizių valdymas 

Pagal atskirą 

planą 
Direktorius 

Užtikrinti budėjimą diskotekų ir kitų renginių 

metu. 
Pagal grafiką D. Škelevaitė 

Dalyvauti miesto ir respublikos skelbiamuose 

renginiuose prevencijos klausimais 
Nuolat 

Pagalbos 

specialistai 

Kelti kvalifikaciją  seminaruose, konferencijose 

prevencijos klausimais. 
Nuolat D. Karaliūtė 

Organizuoti seminarą mokytojams „Geros 

savijautos darbe 
Spalio mėn. D. Karaliūtė 

Šviečiamasis darbas išleidžiant lankstinukus, 

rašant straipsnius, dalyvaujant visuotiniuose 

tėvų susirinkimuose. 

Pagal poreikį Įvaizdžio grupė 

Akcija „Pagalba nakvynės namų gyventojams“ Lapkričio mėn 
D. Škelevaitė, 

 

Akcija „Darom – 2018“ 
Balandžio 

mėn. 

R. 

Aleksandravičius 

Akcija „Maisto bankas“ 
kovo mėn. 

ir spalio mėn. 
J. Stankūnienė 

Akcija „Pagalba beglobiams gyvūnams“ 
Balandžio 

mėn. 

R. Valackaitė-

Pranckūnienė 

 

 

 

Direktorė 

komisijos pirmininkas 
             Asta Karlienė 

 
 
 
 
 
 


