
 I. Trumpa situacijos analizė. 

Gelvonų vidurinėje mokykloje 2015/2016 m. m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 126 
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 , 
Gelvonų, Širvintų, Čiobiškio seniūnijų socialiniai darbuotojai. 

Mokiniai: 

Socialiai remtini - 15, gaunantys nemokamą maitinimą – 44 (16 mokinių gauna pilną valstybės 
išlaikymą mokyklos bendrabutyje) 

Rizikos grupei priklauso  19 mokinių 

Mokytojai: 

Metodininkai - 10 

Vyr. mokytojai - 13 

Iš viso dirba 28 mokytojai. 

Specialistai: 

Specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. 

Neformalusis švietimas: 

Mokykloje veikia folkloro kolektyvas „Dagilėlis“, etnografinis ansamblis „Sutartinė“, technologijų 
būrelis „Meistrelis“, liaudies šokių būrelis, floristikos būrelis „ Gamta puošyboje“, sporto būrelis 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“,  klubas „Vienminčiai“, dailės būrelis „Akvarelė“ , krepšinio būrelis.  

II. VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2016 metams. 

Tikslas: 

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

Uždaviniai: 1. Įtraukti mokinius, mokyklos bendruomenę į aktyvią žalingų įpročių prevencijos 

veiklą, į susitikimus su kompetentingais žmonėmis, renginių, akcijų organizavimą. 

 



2. Žalingų įpročių prevencijos klausimus įtraukti į ugdymo programas, kaupti metodines priemones.  

3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą    skriaudą 

ar patyčias, mažinti smurto paplitimą mokykloje, įtraukiant  į šią veiklą visą mokyklos 

bendruomenę . 

4. Padėti tėvams, auklėtojams spręsti mokyklos nelankymo problemas; formuoti mokinių 

atsakomybę už lankomumą. 

5.  Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi 
poreikių. 

                                                                                                                                  

                                                                      VEIKLA 
 

EIL. 
NR. 

VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS 
IR BŪDAI 

ATSAKINGI 
ASMENYS 

 
                           1.    ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI 

1.1 
 
 

Sudaryti mokyklos Vaiko 
gerovės komisijos veiklos planą 
2016 m. 

Iki sausio 7 d. Posėdis VGK pirmininkė 

1.2 
 
 
 

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

1-2 kartus per 
ketvirtį, pagal 
poreikį 

 

Posėdžiai, 
pasitarimai 

 

VGK pirmininkė, 
socialinė 
pedagogė 

1.3 
 
 

 Organizuoti pagalbą elgesio ir 
emocijų sutrikimų turintiems 
mokiniams. 

Metų eigoje Susitikimai su 
mokiniais ir tėvais 

PPT psichologė 

1.4 Parengti VGK veiklos ataskaitą. 2016  m. 
birželio mėn. 

Ataskaita VGK pirmininkė 

2. PRIEMONĖS DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ IR MOKYKLOS  NELANKYMO 
2.1 

 
 
 

Mokinių saugumo pamokose, 
mokyklos  renginiuose 
užtikrinimas. 

 
Metų eigoje 

 
 
 

 
Klasių auklėtojų 
veikla, mokytojų 
veikla 
 
 

 
Mokytojai 
klasių auklėtojai 

2.2 
 
 
 

 Projektų, skirtų žalingų įpročių 
prevencijai, mokinių 
socializacijai bei sveikai 
gyvensenai ugdyti, kūrimas ir 
organizavimas. 

Metų eigoje 
 
 

 
Komandinis darbas 

 
VGK nariai 
 
 

2.3 
 
 

Mokinių supažindinimas su 
saugaus eismo taisyklėmis, 
siekiant saugaus kelio į 

Rugsėjo, 
gegužės 

mėn. 

Bendradarbiavimas su 
Širvintų rajono PK 
prevencijos poskyrio 

Socialinė 
pedagogė, 
klasių auklėtojai 



 mokyklą ir į namus, su 
mokyklos vidaus darbo tvarkos 
taisyklėmis, mokinių 
pareigomis ir teisėmis 
pasirašytinai.  

 pareigūnais 
 

 

2.4 
 
 
 
 
 

Mokinių ir jų tėvų 
supažindinimas su vaiko 
minimalios ir vidutinės 
priežiūros įstatymu bei 
atsakomybe dėl mokyklos 
vidaus darbo tvarkos taisyklių 
pažeidimų. 

Rugsėjo     
mėn. 

Paskaitos mokiniams ir 
jų tėvams, 
bendradarbiaujant su 
policijos pareigūnais 

Širvintų rajono 
policijos 
komisariato 
prevencijos 
poskyrio 
specialistai 

2.5 
 
 
 
 
 

Mokyklos lankymo kontrolė. 
 
 
 
 
 
 

Pasibaigus 
mėnesiui 

Klasių 
auklėtojai-

kasdien 
 
 
 
 
 

Klasių auklėtojai 
kiekvieno mėnesio 
pabaigoje pristato 
mokyklos socialinei 
pedagogei klasės 
lankomumo analizę. 
 

Socialinė 
pedagogė, 
klasių auklėtojai 
 
 
 
 

2.6 
 
 

 

Organizuoti individualią 
pagalbą mokyklos 
nelankantiems mokiniams.  

 

 Metų eigoje   

 

Mokiniui neatvykus į 
mokyklą tris dienas iš 
eilės arba pabėgus iš 
pamokų 

Klasių auklėtojai, 
socialinė 
pedagogė 
 

 2.7 
 
 

Tėvų informavimas bei  
švietimas. 
 
 

 
Metų eigoje 
 
 
 

Per mokinių tėvų 
visuotinius bei klasių 
susirinkimus  

VGK,  
klasių auklėtojai 
 
 

2.8 Mokyklos nelankymo 
priežasčių aptarimas su 
mokinių tėvais ar ( globėjais) 
individualiai. 

Iškilus 
nelankymo 
problemai 
 

Susitikimų su tėvais 
metu 

VGK, socialinė 
pedagogė, 
klasių auklėtojai 

3. Priemonės tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ,ŽIV/AIDS 
prevencijai 

3.1 
 
 

 Vykdoma „Alkoholio, tabako 
ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos 
programa”. 

Metų eigoje 
 

Integruojama į 
mokomųjų dalykų 
programas ir klasės 
auklėtojų veiklą 

Dalykų 
mokytojai, klasių 
auklėtojai 

3.2 
 
 

Mokinių, jų tėvų, 
bendruomenės narių susitikimai 
su specialistais. 

Metų eigoje 
 

Per mokinių tarybą, 
mokyklos renginius, 
akcijas, projektus 

VGK nariai, 
klasių auklėtojai 

3.3 
 
 

Naujų projektų paieška, 
rengimas, įgyvendinimas. 
 

Metų eigoje 
 
 
 

Pokalbiai su mokinių 
taryba, klasių 
auklėtojais dėl 
mokiniams reikalingų 

VGK nariai, 
dalykų mokytojai 



 ir įdomių projektų 
( Vienas projektas 
privalomas) 

3.4 
 
 
 

Tarptautinės Nerūkymo dienos 
minėjimas. 
 
 
 

Lapkričio        
mėn. 

Prevenciniai pokalbiai 
su mokiniais, 
prevencinio stendo 
„Rūkymas – žala“ 
kūrimas 

Mokinių taryba, 
socialinė 
pedagogė 
 

3.5 
 
 
 
 

Integruojama „Rengimo šeimai 
ir lytiškumo ugdymo programa“ 
pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo pakopose. 

Metų eigoje Per dorinio ugdymo, 
biologijos pamokas, 
pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo 
pakopose 

Metodinė darbo 
grupė 

4. Priemonės prievartos, smurto ir patyčių prevencijai 
4.1 
 
 
 
 

Dalyvavimas Širvintų rajono  
Policijos komisariato 
Prevencijos poskyrio 
organizuojamose veiklose bei 
projektuose, skirtuose žalingų 
įpročių prevencijai. 

Metų eigoje 
 

Pasirengimas ir 
dalyvavimas 
konkursuose, akcijose 

Klasių auklėtojai, 
socialinė 
pedagogė 

4.2 Kryptingas socialinės veiklos 
organizavimas 5- 10 klasių 
mokiniams, siekiant ugdyti 
socialinės atsakomybės ir 
pilietiškumo jausmą. 

Metų eigoje 
 

Klasių auklėtojų 
veikla, 
dorinio ugdymo 
pamokos 

5-10 klasių 
auklėtojai, 
mokytojai 

4.3 Anketinė 8-11 klasių mokinių 
apklausa, skirta rūkymo 
prevencijai. 

Lapkritis Tyrimo rezultatų 
pristatymas klasėse  

Socialinė 
pedagogė 

4.4 Bendruomenės sportinis-
prevencinis renginys „Mus 
vienija sportas!” 

Rugsėjo 
paskutinis 

penktadienis 

Sporto šventė Kūno kultūros 
mokytojas, 
mokyklos 
direktorė 

4.5 Diskusijos su mokiniais apie 
prekybos žmonėmis pavojus 
per klasių vadovų veiklą, 
dorinio ugdymo pamokas, 
naudojant informaciją iš 
žiniasklaidos priemonių. 

 Metų eigoje Per dorinio ugdymo 
pamokas, klasių 
vadovų veiklą 

Klasių auklėtojai, 
dalykų mokytojai 

                                                          5. Krizių valdymas 
5.1 Įvertinti krizės aplinkybes, 

parengti krizės valdymo planą. 
Esant krizinei 

situacijai 
Pasitarimas Mokyklos 

direktorė 

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

Esant krizinei 
situacijai 

 Pagal ugdymo 
planus, dorinio 
ugdymo, žmogaus 
saugos, sveikatos 
programos 
pamokose planus 

Mokyklos 
direktorė 



tarnybą. 
5.3 Įvertinti mokyklos 

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

Esant krizinei 
situacijai 

 
Pagal poreikį 

 
VGK 

5.4 Kelti kvalifikaciją krizės 
valdymo klausimais. 

Kartą per metus 
 

Seminarai VGK 

6. Socialinė pedagoginė pagalba 
6.1 Pirmokų, penktokų ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 
tyrimas. 

Rugsėjis - 
lapkritis 

Individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais 

Klasių mokytojai, 
pavaduotoja 
ugdymui. 
 

6.2 Rizikos grupės mokinių 
stebėjimas, konsultavimas. 

Metų eigoje 
 

Duomenų rinkimas 
apie mokinius, 
turinčius elgesio ir 
kt. problemų 

Klasių auklėtojai, 
socialinė 
pedagogė 

6.3 Bendravimas ir 
bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais bei 
kitais specialistais, teikiančiais 
pagalbą vaikui ir šeimai. 

Metų eigoje 
 
 

Bendradarbiavimas 
su socialiniais 
partneriais bei kitais 
specialistais 

Socialinė 
pedagogė, klasių 
auklėtojai 

6.4 Mokinių nemokamo maitinimo 
organizavimas 
 

Rugsėjis 
 
 

Bendradarbiavimas 
su socialiniais 
partneriais 

Socialinė 
pedagogė 

6.5 Lankymasis rizikos grupės 
šeimose, kuriose kyla sunkumų 
dėl vaiko ugdymo(si) proceso 
 

Metų eigoje 
 

Bendradarbiavimas 
su socialiniais 
partneriais 

Klasių auklėtojai, 
socialinė 
pedagogė 

6.6 Kompetencijų gilinimas 
kursuose, seminaruose, 
studijuojant prevencinę, 
psichologinę, specialiąją 
pedagoginę literatūrą. 
 

Metų eigoje Pasidalinimas 
patirtimi su 
mokytojais, klasių 
auklėtojais. 

VGK 

6.7 VGK posėdis „Dėl I 
pusmečio ugdymo  rezultatų“. 
Mokymosi, elgesio ir 
mokyklos nelankymo 
problemų turintiems 
mokiniams.  

       01-28 
 

Posėdis Socialinė 
pedagogė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

7. Darbas su SUP mokiniais 
7.1 Sudaryti ir patvirtinti 

specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių sąrašą. 

Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos 
gavėjų sąrašą 

Rugsėjis 
 

Naujai atvykusiems 
mokiniams. 
Tėvams ir 
mokytojams 
pageidaujant 

Specialusis 
pedagogas 



7.2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialusis 
pedagogas, 
mokytojai, klasių 
auklėtojai 
 

7.3 Konsultacijos mokytojams ir 
mokinių tėvams dėl SUP 
taikymo. 

Metų eigoje  
Pagal poreikį 

Specialioji 
pedagogė 

7.4 Metodinės medžiagos apie SUP 
mokinius, specialiojo ugdymą 
organizavimą kaupimas. 
Vaizdinių priemonių gaminimas 
specialiosioms pratyboms, 
kabineto atnaujinimas metodine 
medžiaga. 

Metų eigoje 
 
 

Specialiosios 
pagalbos kabinete 

 

 

Specialioji 
pedagogė 

7.5 Vykdyti individualų darbą su 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniais. 

 
.  

Metų eigoje 
 
 
 
 
 

Specialiosios 
pagalbos kabinete 

 

Specialioji 
pedagogė 

8. Priemonės ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius 
8.1 Dalyvavimas šalies sveikatą 

stiprinančių mokyklų projekte. 
Metų eigoje 
 
 

Per projektinę 
veiklą,  
neformalųjį 
švietimą 

VGK 

8.2 Pokalbiai, konkursai 
mokiniams apie sveiką 
gyvenimo būdą. 

Konkursai, 
pokalbiai 

Klasių valandėlės, 
renginiai 

VGK 

8.3 Dalyvavimas rajono 
savivaldybės skelbiamuose 
konkursuose, skirtuose vykdyti 
sportinę veiklą ir ugdyti 
socialinius įgūdžius.  

Pagal konkursų 
tvarką 
 
 
 

Per neformaliojo 
švietimo veiklą 

Kūno kultūros 
mokytojas, 
socialinis 
pedagogas 

 
Planas metų eigoje gali būti koreguojamas. 
 
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                        Anfija Bartkevičienė 


