
 I. Trumpa situacijos analizė. 

Gelvonų vidurinėje mokykloje 2014/2015 m. m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 142 
mokiniai. 

Mokyklos  materialiniai resursai: sporto salė,  biblioteka,  skaitykla, 2 kompiuterių klasės., 
stadionas. 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: VAVPK Širvintų r. policijos komisariatas, Širvintų r. 
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Širvintų r. švietimo centro PPT ir kt. 

Mokiniai: 

Socialiai remtini - 12, gaunantys nemokamą maitinimą - 47 

Rizikos grupei priklauso - 23 

Mokytojai: 

Metodininkai - 10 

Vyr. mokytojai - 14 

Mokytojai - 3 

Viso dirba 27 mokytojai. 

Specialistai: 

Specialusis .pedagogas, socialinis pedagogas. 

Neformalusis švietimas: 

Mokykloje veikia folkloro kolektyvas „Dagilėlis“, vokalinis ansamblis, technologijų būrelis 
„Meistrelis“, liaudies šokių būrelis, floristikos būrelis „Gamta puošyboje“, sporto būrelis „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs“, būrelis „Anglų kalba- jėga“, klubas „Vienminčiai“, dailės  ir krepšinio būreliai, 
vyksta „Jaunujų žurnalistų“ užsiėmimai. 

II. VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2015 metams. 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 
aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje. 



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

3. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro 
lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės 
aktus. 

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

7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

EIL.NR. VEIKLA PERIODIŠKUMAS ATSAKINGI PASTABOS 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1 Sudaryti mokyklos Vaiko 
gerovės komisijos veiklos planą 
2015 m. 

Iki 2015-01-15 VGK 
pirmininkė  

  

2 Organizuoti VGK posėdžius. 1-2 kartus per 
ketvirtį 

VGK 
pirmininkė  

  

3 Organizuoti VGK pasitarimus 
teisės pažeidimų, mokyklos 
nelankymo, probleminio elgesio 
klausimais. 

1-2 kartus per 
mėnesį 

VGK 
pirmininkė , 
socialinė 
pedagogė. 

  

4  Organizuoti pagalbą elgesio ir 
emocijų sutrikimų turintiems 
mokiniams. 

Metų eigoje PPT 
psichologė 

  

5 Parengti VGK veiklos ataskaitą. 2015 m. birželio 
mėn. 

VGK 
pirmininkė  

  

PRIEMONĖS  TEISĖS PAŽEIDIMŲ, MOKYKLOS NELANKYMO, TABAKO, ALKOHOLIO, 
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI 

1 

 

Supažindinti (priminti) visų 
klasių mokinius su  naujomis 
Mokinių elgesio taisyklėmis.  
Aktualizuoti klasės taisykles. 

 

2015 m. sausio mėn. 

 

Klasių 
vadovai 

  

2 

 

 

Vesti lankomumo apskaitą, 
išaiškinant daugiausiai be 
pateisinamos priežasties 
praleidžiančius mokinius ir klasę 
bei taikyti jiems poveikio 
priemones, numatytas 
lankomumo tvarkos apraše. 

 

Nuolat 

 

 

VGK, klasių 
vadovai 

 

  

3 Organizuoti individualią pagalbą 
mokyklos nelankantiems 
mokiniams.  

     Metų eigoje Socialinė 
pedagogė   

  



4 

 

Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo programos vykdymą 
(integruota į ugdymo procesą). 

Metų eigoje Gamtos 
mokslų 
mokytojai S. 
Bartulienė, J. 
Garnienė 

  

5 

 

 

Vykdyti patyčių prevencijos 
programos įgyvendinimą klasių 
valandėlių ir ugdymo proceso 
metu. 

Metų eigoje 

 

 

 Klasių  
auklėtojai, 
socialinė 
pedagogė, 
dalykų 
mokytojai 

 

6 Konsultuoti mokinius bei jų 
tėvus sveikatos išsaugojimo bei 
stiprinimo klausimais. Vesti 
pokalbius klasėse sveikos 
gyvensenos ir asmens higienos 
įgūdžių klausimais. 

Metų eigoje Klasių 
auklėtojai, 
biologijos 
mokytoja 

 

7 Informatyvaus stendo 
paruošimas datoms pažymėti:      

pasaulinė sveikatos 
diena 
pasaulinė diena be 
tabako 
tarptautinė nerūkymo 
diena 
pasaulinė AIDS diena    

 

 
 
04-07 
05-31 
11-15 
12-01 

 

Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

 

  

 

8 

 

 

 

 
Prevencinė socialinė akcija „ 
Savaitė be patyčių.“ 
 
 

 

2015  m. kovo mėn. 

 

 

Socialinė 
pedagogė, 
klasių 
auklėtojai, 
MT 

 

 

  

9 

 

 

 Susitikimas su Širvintų policijos 
komisariato prevencinio 
poskyrio specialistais tema 
“Netinkamo elgesio pasekmės“ 

  

2015  m. vasario 
mėn. 

 

 

Pavaduotoja 
ugdymui, 
socialinė 
pedagogė 

 

 

  

     10     

  

Organizuoti renginių savaitę, 
skirtą žalingų įpročių 
prevencijai: 

2015  m. balandžio 
mėn. 

VGK, klasių 
vadovai, MT 

 



       1. Debatai mokiniams. 

2. Mokinių anketinė apklausa, 
žalingų įpročių paplitimui 
įvertinti. 

 

 

 

  

11 Seminarai 5-6, 7-8, 9-10  klasių              
mokiniams „Mano elgesio 
motyvai.“ 
 

2015 m. kovo mėn. 

 

Socialinė 
pedagogė 

 

  

12 Sportinės varžybos tarp 9-11 
klasių 

2015 m. gegužės 
mėn. 

Mokyt. 
Žilvinas Žygė 

  

13 Turistinė sveikatingumo iškyla 
5-8 klasių mokiniams. 

2015  m. birželio 
mėn. 

Mokyt. 
Sigitas 
Miknevičius 

  

14 Dieninė vasaros poilsio stovykla 
pradinių klasių mokiniams. 

2015  m. birželio 
mėn. 

VGK   

15 Rinkti ir kaupti literatūrą 
įvairiomis prevencijos temomis. 

Nuolat VGK   

16  Rinkti informaciją apie 
mokinius, atvykusius mokytis į 
mokyklą. 

2015  m. rugsėjo 
mėn. 

VGK   

17 

 

 

Supažindinti su įstatymais apie 
rūkymą mokyklos teritorijoje, 
viešoje vietoje, šiukšlinimą ir 
atsakomybę už šių įstatymų 
nesilaikymą. 

 

2015  m. rugsėjo 
mėn. 

 

 

Klasių 
auklėtojai 

 

 

 

18 

 

Tolerancijos dienos minėjimas 

 

2015  m. lapkričio 
mėn. 

 

Dorinio 
ugdymo 
mokytojai, 
pilietinio 
ugdymo 
mokytoja 

  

19 Organizuoti renginius, skirtus 
AIDS dienai. 

2015  m. gruodžio 
mėn. 

Biologijos 
mokytoja 

  

20 Kalėdinės gerumo akcijos 2015 m. gruodžio 
mėn. 

Socialinė 
pedagogė, 
dorinio 
ugdymo 
mokytojai 

 

21 Vykdyti mokinių ir jų tėvų 
individualias konsultacijas. 

Nuolat VGK   

22 

 

Vykdyti mokytojų konsultavimą. 

  

Nuolat 

 

VGK 

 

  



 
SPECIALUSIS UGDYMAS 

1 Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių sąrašą. 

Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos 
gavėjų sąrašą. 

2015  m. rugsėjo 
mėn. 

VGK, 
specialioji 
pedagogė 

  

2 Rinkti informaciją apie 
mokinius, turinčius mokymosi 
sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti 
pirminį įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, 
teikti siūlymą PPT dėl 
specialiojo ugdymo skyrimo; 

3. konsultuoti mokytojus ir 
tėvus. 

Metų eigoje, pagal 
poreikį 

Mokytojai, 
klasių 
vadovai, 
tėvai, VGK 

  

3 Užtikrinti mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
(negalių, sutrikimų, mokymosi 
sunkumų) tenkinimą ir 
tęstinumą: 

1.aptarti specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių mokinių 
pasiekimus ir nesėkmes su 
mokytojais ir tėvais; 

2. ypatingą dėmesį skirti naujai 
atvykusiems į mokyklą 
mokiniams, besimokantiems 
pagal individualizuotas ir 
pritaikytas bendrąsias ugdymo 
programas, bei jų klasių vadovų, 
mokytojų konsultavimui; 

3.teikti rekomendacijas 
mokytojams, tėvams dėl 
specialiojo ugdymo metodų, 
būdų, mokymo priemonių 
naudojimo. 

 Metų eigoje, 
atsižvelgiant į 
specialistų 
rekomendacijas 

Mokytojai, 
klasių. 
vadovai, 
tėvai, VGK 

  

4 Vykdyti mokytojų darbo su 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniais stebėseną ir aptarti 
rezultatus VGK posėdyje. 

 Metų eigoje Specialioji  
pedagogė , 
pavaduotoja 
ugdymui 

  



5 

 

Vykdyti individualų darbą su 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniais. 

  

  Metų eigoje 

 

Specialioji 
pedagogė  

 

  

6 

 

 

Vykdyti individualų darbą su 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių tėvais. 

 

 

 Metų eigoje 

 

 

Klasių 
vadovai, 
specialioji 
pedagogė,  
socialinė 
pedagogė   
VGK 

  

7 Organizuoti seminarus 
mokytojams specialiojo ugdymo 
klausimais. 

Pagal poreikį VGK   

KRIZIŲ VALDYMAS 

1 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti 
krizės valdymo planą. 

Esant krizinei 
situacijai 

Mokyklos 
direktorė  

  

2 Parengti informaciją ir informuoti 
apie krizę mokyklos 
bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos 
savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančią instituciją, teritorinę 
policijos įstaigą, vaiko teisių 
apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 
situacijai 

Mokyklos 
direktorė  

  

3 Įvertinti mokyklos bendruomenės 
grupes ir asmenis, kuriems reikalinga 
švietimo pagalba ir organizuoti jos 
teikimą. 

Esant krizinei 
situacijai 

 

VGK 

  

  

4 Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 
klausimais. 

Kartą per metus VGK   

 Planas metų eigoje gali būti koreguojamas. 

      Komisijos pirmininkė                                                           Anfija Bartkevičienė 


