
 

Trumpa situacijos analizė. 

Gelvonų gimnazijoje 2017/2018 m. m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 160 mokinių. 

Gimnazijos  materialiniai resursai: sporto salė,  biblioteka,  skaitykla,  kompiuterių klasė, 

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, Pabaisko, Upninkų  seniūnijų socialiniai darbuotojai. 

Mokiniai: 

Socialiai remtini - 29, gaunantys nemokamą maitinimą – 57 (18 mokinių gauna pilną valstybės 

išlaikymą mokyklos bendrabutyje.) Rizikos grupei priklauso  24 mokiniai. 

Mokytojai: 

Metodininkų – 10; Vyr. mokytojų –14; mokytojų–1. Iš viso dirba 25 mokytojai. 

Specialistai: 

Specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. 

Neformalusis švietimas: 

    Gimnazijoje veikia folkloro kolektyvas „Dagilėlis“, liaudies šokių būrelis,  dailės būrelis 

„Akvarelė“, anglų kalbos būrelis, iniciatyvių mokinių klubas „ Iššūkiai – ne kliūtis‘, Jaunųjų 

kraštotyrininkų būrelis, dramos būrelis, technologijų būrelis „Meistriukai“, krepšinio būrelis. 

    Pastebima, kad į gimnaziją ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio ir bendravimo problemų. 

Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių, gimnazijoje jie elgiasi netinkamai tiek su mokytojais, 

tiek su klasės bei mokyklos draugais, sunkiai įsitraukia į bendrą veiklą, nesusikaupia, praleidžia 

daug pamokų. Todėl ypač aktualūs tampa tolerancijos, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, 

gebėjimo priimti kitokius mokinius, klausimai. 

II. VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2018 metams. 

Tikslas: 

Kurti gimnazijoje saugią ir palankią vaikui aplinką, koordinuoti ir vykdyti patyčių, žalingų įpročių 

prevenciją. Teikti švietimo pagalbą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1.Kurti gimnazijoje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą    skriaudą 

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

bendruomenę. 

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

priemones.   



3.Įtraukti mokinius, gimnazijos bendruomenę į aktyvią žalingų įpročių, patyčių prevencijos 

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

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 gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos veiklos planą 

2018  m. 

Iki sausio 5 d. Posėdis VGK pirmininkė 

1.2 

 

 

 

Organizuoti VGK  posėdžius, 

pasitarimus pagalbos vaikui 

teikimo, mokyklos nelankymo, 

probleminio elgesio klausimais. 

1-2 kartus per 

ketvirtį, pagal 

poreikį 

 

Posėdžiai, 

pasitarimai 

 

VGK pirmininkė , 

socialinė 

pedagogė 

1.3 

 

 

 Organizuoti pagalbą smurtą 

patyrusiems ir smurtaujantiems 

mokiniams. 

Metų eigoje 

Susitikimai su 

mokiniais ir tėvais, 

Vykdymo komisijos 

ir VGK komisijos 

posėdžiai 

PPT psichologė, 

socialinė 

pedagogė, VGK  

1.4 Parengti VGK veiklos ataskaitą. 
2018  m. 

birželio mėn. 
Ataskaita VGK pirmininkė 

2. PRIEMONĖS DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ IR MOKYKLOS  NELANKYMO 

2.1 

 

 

 

 

Mokinių saugumo pamokose, 

gimnazijos  renginiuose u 

užtikrinimas. 

 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Klasių auklėtojų 

veikla, mokytojų 

veikla 

 

 

 

Mokytojai, 

klasių auklėtojai 

2.2 

Supažindinti (priminti) visų 

klasių mokinius su mokinio 

elgesio taisyklėmis, gimnazijos 

vidaus tvarkos taisyklėmis,  

uniformų dėvėjimo tvarka, 

pranešimo apie drausmės 

pažeidimą forma. 

Rugsėjo 

mėn.  

 

 

 

Klasių auklėtojų veikla 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

2.3 
Teikti pagalbą naujai į 

progimnaziją atvykusiems 

mokiniams. 

Pagal poreikį 

 

Konsultacijos 

 

Socialinis 

pedagogas 

2.4 

 

 Projektų, skirtų žalingų įpročių 

prevencijai, patyčių prevencijai, 

mokinių socializacijai bei 

Metų eigoje 

 

 

 

Komandinis darbas 

 

VGK nariai 

 



 

 

sveikai gyvensenai ugdyti, 

kūrimas ir organizavimas. 

 

2.5 

 

 

 

Mokinių supažindinimas su 

saugaus eismo taisyklėmis, 

siekiant saugaus kelio į 

mokyklą ir į namus. 

Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

 

Bendradarbiavimas su 

Širvintų rajono PK 

pareigūnais 

 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

 

2.6 

 

 

 

 

 

Filmų apie saugų elgesį 

peržiūra ir aptarimas: 

„Gamtiniai pavojai“ 

„Socialiniai pavojai“ 

„Gaisrų pavojai.“ 

Metų eigoje 

 

 

 

Filmų peržiūra 

VGK, 

klasių auklėtojai, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

2.7 

 

 

 

 

 

Vesti lankomumo apskaitą, 

išaiškinti daugiausiai be 

pateisinamos priežasties 

praleidžiančius mokinius bei 

taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas 

lankomumo  tvarkos apraše. 

 

 

 

Metų eigoje  

 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

kiekvieno mėnesio 

pabaigoje pristato 

gimnazijos socialinei 

pedagogei klasės 

lankomumo analizę. 

 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

Organizuoti individualią 

pagalbą gimnazijos 

nelankantiems mokiniams.  

 

 Metų eigoje    

 

Mokiniui neatvykus į 

gimnaziją tris dienas iš 

eilės arba pabėgus iš 

pamokų 

Klasių auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė 

 

 2.9 

 

 

Tėvų informavimas bei  

švietimas. 

 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

Per mokinių tėvų 

visuotinius bei klasių 

susirinkimus  

VGK,  

klasių auklėtojai 

 

 

2.10 

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 , 

klasių auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė 

3.3 

 

 

 

 

Tarptautinės Nerūkymo dienos 

minėjimas. 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

 

 

Seminaras mokiniams 

VGK nariai, 

klasių auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė 



3.4 

 

 

 

Priemonės, skirtos rūkymo 

prevencijai: 

Pokalbiai apie rūkymo žalą. 

Prevencinio stendo „ Rūkymo 

žala“ kūrimas. 

Piešinių ir plakatų parodos. 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

Individualūs ir 

grupiniai pokalbiai su 

mokiniais. 

Stendas. 

Socialinė 

pedagogė, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

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 r. 

Policijos komisariato 

organizuojamose veiklose bei 

projektuose, skirtuose smurto ir 

patyčių 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 6-11 klasių mokinių 

apklausa, skirta patyčių 

prevencijai „ Nesityčiok – man 

skaudu.“ 

   Sausis 

Tyrimo rezultatų 

pristatymas klasėse  

Socialinė 

pedagogė 

4.4 Filmo „Nekentėk tyloje“ 

peržiūra ir aptarimas. 
Balandis 

Peržiūra ir aptarimas 

klasėse 

Socialinė 

pedagogė 

4.5 Socialinė akcija „ Savaitė be 

Patyčių.“ 

 

   Kovas 

 

Savaitės renginiai 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

4.6 „ Gegužė - mėnuo be smurto prieš 

vaikus“. Akcija skirta 1-5 

mokiniams. 

 

 Gegužė 

 

Popietės, susitikimai 

Socialinė 

pedagogė, klasių 

mokytojai, 

mokinių taryba 

4.7 Gimnazijos bendruomenės 

sporto renginys „Sportas, mes, 

visi kartu- vienam draugiškam 

būry.“ 

Gegužė 

Sporto šventė VGK, kūno 

kultūros 

mokytojas 

4.8 Supažindinti apie pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai teikiančių institucijų, 

mokyklos nelankymo, smurto, 

prievartos, savižudybių  

prevencijos srityse, adresus ir 

telefonus. 

  Rugsėjis 

 

 

 

Informacija stenduose, 

lankstinukuose 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė 

4.9  

Tolerancijos dienos minėjimas. 

 

Lapkritis 

 

Renginys 

VGK, dorinio 

ugdymo 

mokytojai 

4.10 Priešmokyklinio ugdymo, Metų eigoje   



pradinių klasių mokinių 

dalyvavimas socialinių ir 

emocinių įgūdžių ugdymo 

programose „ Zipio draugai“,  

„Obuolio draugai“,  

„Obuolys.“ 

 

 

Klasių valandėlės 

 

Priešmokyklinio 

ir pradinių klasių 

mokytojai 

4.11 Seminaras tėvams „Pozityvi 

tėvystė.“ 

 

Sausis 

 

 

Seminaras 

 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių auklėtojai 

4.12 Individualios ir grupinės 

psichologo  konsultacijos 

mokiniams. 

Sausis 

 

Konsultacijos 

Socialinė 

pedagogė,  

psichologė 

4.13 Dalyvavimas 9-10 klasių 

mokinių tarptautiniame 

projekte „GENDER- ED.“  
Metų eigoje 

 

Susitikimai, mokymai 

Socialinė 

pedagogė, 

projekto 

koordinatorė 

                                                          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 

gimnazijos 

bendruomenę/žiniasklaidą, 

mokyklos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos 

tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai 

  

Pagal ugdymo 

planus, dorinio 

ugdymo, žmogaus 

saugos, sveikatos 

programos 

pamokose planus 

 

 

 

Mokyklos 

direktorė 

5.3 Įvertinti gimnazijos 

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 Pagalbos organizavimas 

vaikams, patyrusiems šeimoje 

psichologinį, fizinį ar emocinį 

smurtą. 

 Metų eigoje 

Nukreipimas pas 

specialistus, 

apgyvendinimas 

mokyklos 

bendrabutyje 

Mokyklos 

administracija, 

VGK, 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.  

   

  02-08 

 

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 Organizuoti gimnazijoje 

sveikatos  ugdymo ir mokymo  

renginius šiomis temomis: 

sveikatos sauga ir stiprinimas,  

ydingos laikysenos 

profilaktika, saugi aplinka, 

lytinis ugdymas, psichinė 

sveikata, užkrečiamų ligų 

prevencija ir kt. 

 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

 

Klasių valandėlės, 

renginiai 

VGK,  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, kūno 

kultūros 

mokytojas, 

biologijos 

mokytojas, 

žmogaus saugos 

mokytojas 

 

8.3 Sveikatinimo programų 

rengimo gimnazijoje 

inicijavimas ir dalyvavimas jas 

įgyvendinant(pieno vartojimo 

skatinimo ir vaisių bei daržovių 

vartojimo skatinimo 

programos)Konsultuoti 

mokinius sveikos gyvensenos 

ir saugaus elgesio klausimais. 

 

Metų eigoje 

 

 

 

Programų 

rengimas, 

įgyvendinimas 

VGK, 

socialinis 

pedagogas,  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

8.4 Dalyvavimas rajono 

savivaldybės skelbiamuose 

konkursuose, skirtuose vykdyti 

sveiką gyvenseną 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                                               

                                                

  

  

  

 


