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VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 

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

 

I. TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo programas, rugsėjo 4-os dienos duomenimis, pagal pirminio profesinio mokymo ir 

bendrojo ugdymo programas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje mokėsi 168 mokiniai, iš jų 

– 1 specialiųjų ugdymo poreikių turintis mokinys, 5 mokiniai gauna nemokamą maitinimą.  

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje pagrindines pareigas užima  profesijos  

mokytojai ir mokytojai: 11 vyr. profesijos mokytojų, 1 vyr. mokytojas, 1 mokytojas, 2 profesijos 

mokytojai. Mokykloje dirba 1 socialinė pedagogė, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje Kaišiadorių skyriuje pagrindines pareigas 

užima: 3 mokytojai metodininkai, 1 profesijos mokytojas metodininkas,  6 vyr. mokytojai, 4 vyr. 

profesijos mokytojai, 1 mokytojas, 7 profesijos mokytojai. Mokykloje dirba 1 socialinė pedagogė, 1 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Vilniaus miesto 2-uoju policijos 

komisariatu,  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių policijos komisariatu,  

Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono, Šalčininkų, Trakų, Kaišiadorių rajonų savivaldybių 

administracijų Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Vilniaus miesto PPT,  Kaišiadorių švietimo ir 

paslaugų centro PPT ir kt. Bendradarbiaujame su visuomeninėmis organizacijomis ir kitais 

partneriais: Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaikų ir 

paauglių krizių intervencijos skyriumi, Vaiko raidos centru Mentor Lietuva, Psichikos sveikatos 

centrais ir kt. 

Mokyklos materialiniai ištekliai: aktų, sporto salės, biblioteka, valgykla, bendrabutis, 2 

kompiuterių klasės, bendrojo ugdymo ir profesijos teorinio mokymo kabinetai, praktinio mokymo 

laboratorijos ir dirbtuvės. 

 

II. MVGK VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021-2022 MOKSLO METAMS 

 

Tikslas: 

    Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, užtikrinti 

COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, vykdyti švietimo pagalbos 

teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą, ugdyti mokinių 

vertybines kompetencijas, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, 

užimtumą ir kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir vykdyti prevencines priemones, įvairius projektus, konkursus, akcijas, 

veiksmo savaites, siekiant kurti pozityvų mikroklimatą bei puoselėti vertybes.  

2. Stebėti, analizuoti bei nuolat vertinti žemos motyvacijos mokinių, mokinių turinčių elgesio, 

bei mokymosi sunkumų individualią pažangą. 

3. Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, 

švietėjišką pagalbą. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius 

įstatymus ir teisės aktus. 



4. Periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligai (koronoviruso infekcijai) testavimą 

COVID-19 ligai (koronoviruso infekcijai) tirti ir diagnozuoti, savikontrolės būdu atliekant 

greituosius SARD-CoV-2 antigeno testus.  

5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar 

nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

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

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimai. 

7. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą  dėl 

moksleivių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos 

jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (ši komisijos veikla nevykdoma 

nuotoliniu būdu). 

8. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  moksleivio minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, teikti siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl 

moksleivio  minimalios priežiūros priemonių tobulinimo. 

9. Pasibaigus nustatytam moksleivio vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo terminui, užtikrinti  sklandų moksleivio  įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoti 

moksleiviui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.  

10. Skatinti mokinių gebėjimų ir gabumų atpažinimą ir jų plėtojimą. 

11. Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais dokumentais reguliariai atlikti mokyklos 

mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su 

moksleivio gerove susijusių aspektų analizę. 

12. Vykdyti krizių valymą mokykloje. Įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar 

pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos  bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, 

emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos  bendruomenės dalį, organizuoti  krizės 

valdymo priemones. 

13. Maksimaliai užtikrinti Vaiko gerovės komisijos veiklą bei funkcijų įgyvendinimą esant 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, 

potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu. Savo veiklą 

vykdyti tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu būdu. 

 

III. VKG veiklos prioritetai 

 

1. Mokinių saugumo, prevencinių priemonių dėl COVID-19 ligos, dėl smurto, patyčių 

įgyvendinimas; 

2. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencija; 

3. Mokyklos nelankymo prevencija, ugdymo(si) rezultatų gerinimas. 

 

IV. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingi 

 

VGK veiklos koordinavimas, posėdžiai 

1. 1

. 

2021–2022 m. m. mokyklos VGK veiklos 

plano derinimas ir tvirtinimas. Planuojamos 

veiklos aptarimas. Komisijos narių 

pasiskirstymas atsakomybėmis, 

konkrečiomis veiklos sritimis Mokykloje. 

Rugpjūčio-

rugsėjo mėn. 

VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

2.  VGK pasitarimų ir posėdžių organizavimas. Ne rečiau kaip 1 

kartą per 2 

mėnesius arba 

neplanuoti 

posėdžiai reikalui 

esant 

VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 



3.  Vaiko gerovės komisijos veiklos mokyklos  

bendruomenei pristatymas. 

Kartą per pusmetį VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

4.  Dalyvavimas grupių susirinkimuose dėl 

COVID-19 ligos prevencijos priemonių 

laikymosi, konkrečių atvejų aptarimo. 

Pagal poreikį VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, VGK 

nariai 

5.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimas: 

✓ komisijos narių veiklos plane pavestų 

priemonių įgyvendinimo ataskaita; 

✓ komisijos narių koordinuojamos veiklos 

situacijos apžvalga. 

Sausio mėn. VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, VGK 

nariai 

6.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, skirti 

aptarti 9 klasės mokinių adaptacijos tyrimo 

rezultatus. 

2021-2022 m. m. 

(mokslo metų 

pradžioje ir 

pabaigoje) 

Socialinė pedagogė  D. 

Mikalauskaitė   

7.  Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, 

mokyklos bendruomenės narių tarpusavio 

santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių 

aspektų analizė-įsivertinimas. 

Balandžio-

gegužės mėn. 

VGK nariai 

8.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimai: 

✓ komisijos narių veiklos plane pavestų 

priemonių įgyvendinimo ataskaita; 

✓ komisijos narių koordinuojamos veiklos 

situacijos apžvalga. 

Sausio mėn., 

gegužės mėn.  

VGK nariai 

9.  Išplėstinių VKG posėdžių organizavimas 

(dalyvaujant mokyklos tarybos nariams, 

policijos komisariato atstovams, mokiniams 

ir tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Reikalui esant VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

10.  Aktualios informacijos, gerosios patirties 

sklaida, dalijimasis seminarų medžiaga. 

Nuolat VGK nariai 

11. 2
. 

Pasitarimų  teisės pažeidimų, mokyklos 

nelankymo, elgesio klausimais 

organizavimas. 

Reikalui esant VGK nariai 

 

12. 4
. 

Pagalbos modelio taikymas elgesio ir 

emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. 

Nuolat Socialinės pedagogės  

D. Mikalauskaitė, I. 

Žydelienė 

13. 5
. 

Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant prevencinę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kt. 

literatūrą. 

Nuolat VGK nariai 

 

 

14. 6
. 

Tėvų, mokinių ir mokytojų informacinė – 

šviečiamoji sklaida susirinkimų metu. 

Pagal poreikį VGK nariai, grupių 

vadovai 

15.  Bendradarbiavimas su Mokyklos savivaldos 

(Mokyklos taryba, Mokinių taryba), 

suinteresuotomis institucijomis ar 

asmenimis Vaiko gerovės klausimais 

Nuolat VGK nariai 

 

16.  Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymo (si) procese, 

įvertinimas, prireikus kreipimasis į 

pedagoginę psichologinę ar švietimo 

pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo. 

Reikalui esant VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, 

Socialinė pedagogė  D. 

Mikalauskaitė  



17.  Posėdis „VGK veiklos analizė ir gairės 

kitiems mokslo metams“. 

Birželio mėn.   VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

 

 

Socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba 

18. 1
.

  

Pagalbos organizavimas mokiniams,  

turintiems lankomumo, pažangumo, 

elgesio problemų, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Atvejų analizė. 

Reikalui esant VGK nariai, mokytojai, 

grupių vadovai 

19.  Mokyklos nelankančių ir mokymosi 

sunkumų patiriančių mokinių stebėsena, 

susidariusių mokymo (si) situacijų analizė 

ir pagalbos  teikimo formų ir būdų 

nustatymas. Poreikiui esant 

bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis. 

Nuolat Socialinės pedagogės I. 

Žydelienė,  D. 

Mikalauskaitė   

20. 2
. 

Ypatingo dėmesio reikalaujančių vaikų 

lankymas namuose. 

Reikalui esant VGK nariai, 

grupių vadovai 

21. 3
. 

Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas ir 

poveikio priemonių taikymas. 

Reikalui esant VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, socialinės 

pedagogės I. Žydelienė, 

D. Mikalauskaitė, grupių 

vadovai 

22. 7
. 

Sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo 

pasiekimo rezultatų, vaikui paskirtos 

minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonių vykdymo kontrolė.  

Nuolat VGK pirmininkė I. 

Sinkevičiūtė ,  

socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė 

23. 8
. 

Rekomendacijų teikimas mokytojams dėl 

ugdymo metodų ir darbo organizavimo su 

vaikais, kurių elgesys yra 

nepageidaujamas. 

Reikalui esant VGK nariai 

24.  Sklandaus vaiko įtraukimo į ugdymo (si) 

procesą užtikrinimas ir reikalingos vaikui 

mokymo (si) ugdymo (si), švietimo ir kitos 

pagalbos organizavimas, pasibaigus 

nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ir 

auklėjamojo poveikio priemonės taikymui. 

Reikalui esant VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, socialinės 

pedagogės I. Žydelienė, 

D. Mikalauskaitė 

25. 9
. 

Elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, 

patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 

pažeidimų nagrinėjimas ir analizė, 

priemonių šiems pažeidimams siūlymas ir 

įgyvendinimas. 

Reikalui esant Socialinės pedagogės I. 

Žydelienė, 

D. Mikalauskaitė, grupių 

vadovai 

26. 1
1

. 

Rūpinimasis, kad kuo anksčiau būtų aptikti 

pavojai, susiję su vaiko saugumu 

Mokykloje, saugiu aplinkos kūrimu 

Mokykloje, vaikų atskirties mažinimu. 

Nuolat Socialinės pedagogės I. 

Žydelienė,  D.  

Mikalauskaitė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės A. 

Petraškienė, E. 

Balčiūnienė 

27. 1
2

. 

Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir 

vaikų santykių analizavimas ir iškilusių 

problemų sprendimas. 

Nuolat VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 



28. 1
4

. 

Informacinių stendų, lankstinukų, 

skrajučių rengimas sveikos gyvensenos, 

patyčių, žalingų įpročių prevencijos 

temomis.  

Nuolat Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės E. 

Balčiūnienė, A. 

Petraškienė, VGK nariai 

29.  Vėluojančių į pamokas mokinių kontrolė. Nuolat VGK nariai, dalykų 

mokytojai, 

grupių vadovai 

Prevencinė ir intervencinė veikla, mokyklos bendruomenės švietimas 

 

30.  Visų grupių mokinių supažindinimas su 

Ugdymo ir mokymosi sutarties 

reikalavimais, mokinių elgesio, lankomumo 

tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio 

instrukcijomis (pamokoje, mokykloje,  per 

renginius, už mokyklos  ribų) 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Grupių vadovai, dalykų 

mokytojai 

31.  Dalyvavimas grupės tėvų bei mokyklos tėvų 

susirinkimuose. 

Pagal poreikį VGK nariai 

32.  Sistemingas prevencinio 

stendo su aktualia informacija apie 

koronavirusą COVID-19 atnaujinimas. 

Nuolat Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės 

E. Balčiūnienė, A. 

Petraškienė 

33.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos 

vykdymas (per dalykų pamokas, grupės 

auklėtojo  veiklą, renginius, prevencines 

paskaitas, informacinius stendus). 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, 

socialinės pedagogės I. 

Žydelienė, D. 

Mikalauskaitė 

34.  Dalyvavimas psichoaktyviųjų   medžiagų 

vartojimo prevencinėje programoje “ Savu 

keliu” 9 – 11 klasėse.  

Nuolat Dalykų mokytojai, 

socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė A. 

Petraškienė 

35.  Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo 

šeimai bendrosios programos integravimas  

(per dalykų pamokas, neformalųjį švietimą, 

grupės auklėtojo veiklą, prevencines 

paskaitas, informacinius stendus). 

2021-2022 m. m. Dalykų mokytojai, 

grupių  vadovai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė A. 

Petraškienė,  socialinė 

pedagogė  D. 

Mikalauskaitė   

36.  Mokinių bei jų tėvų konsultavimas sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. 

Pokalbių klasėse sveikos gyvensenos ir 

asmens higienos įgūdžių klausimais 

vedimas. 

2021-2022 m. m. Visuomenės sveikatos 

specialistės A. 

Petraškienė, E. 

Balčiūnienė 

37. D Dalyvavimas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės inicijuojamame projekte  

„Arbatinė ant ratų“  ( susitikimai su 

Kaišiadorių PPT tarnybos specialistais).  

2021-2022 m. m. VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

38.  Patyčių prevencijos ir intervencijos 

programos įgyvendinimas pagal mokyklos 

patvirtintą tvarką. Pasiūlymų teikimas  

Mokyklos direktoriui dėl švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintų Smurto prevencijos ir 

2021-2022 m. m. VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė, 

socialinės pedagogės I. 

Žydelienė, D. 

Mikalauskaitė 



intervencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl 

naujų prevencijos programų pasirinkimo ar 

jų keitimo kitomis. 

39.  Lankomumo apskaitos vykdymas, 

daugiausiai be pateisinamos priežasties 

praleidžiančių pamokas mokinių 

identifikavimas, poveikio priemonių, 

numatytų lankomumo tvarkos apraše, 

taikymas. 

Nuolat Socialinės pedagogės 

D. Mikalauskaitė,  I. 

Žydelienė, grupių 

vadovai 

40.  Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, klasių 

valandėlėse. 

Esant poreikiui VGK nariai 

41.  Mokinių ir jų tėvų individualių konsultacijų 

teikimas. 

Esant poreikiui 

(tiesioginiu arba 

nuotoliniu būdu) 

Socialinės pedagogės 

D. Mikalauskaitė, I. 

Žydelienė, grupių 

vadovai 

42.  Mokytojų konsultavimas. Kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų, siekiant gilinti 

kompetencijas socialinės, pedagoginės 

pagalbos ir mokinių socializacijos 

klausimais inicijavimas. 

Esant poreikiui 

(tiesioginiu arba 

nuotoliniu būdu) 

VGK pirmininkė 

I. Sinkevičiūtė 

43.  Įvairius tyrimų mokyklai aktualiais 

klausimais atlikimas. 

Pagal poreikį VGK nariai 

44.  Formaliojo profesinio mokymo 

įgyvendinimo tyrimas  

Iki 2022 m. 

balandžio mėn. 

Socialinė pedagogė I. 

Žydelienė 

45.  Absolventų pasitenkinimo ugdymo kokybe 

tyrimas 

Iki 2022m. liepos 

mėn. 

Socialinė pedagogė I. 

Žydelienė, grupių 

vadovai 

46.  9 klasės  mokinių adaptacijos tyrimo 

atlikimas. 

2021-2022 m. m. 

(mokslo metų 

pradžioje ir 

pabaigoje) 

Socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė 

47.  Tarptautinė demokratijos diena. Rugsėjo 15 d. Socialinė pedagogė  I. 

Žydelienė 

48.  Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino diena. 

Rugsėjo 28 d. Grupių vadovai 

 

49.  Tarptautinė mokytojų diena. Spalio 5 d. VGK nariai 

50.  Prevencinės grupių valandėlės apie 

nepilnamečių teisinę atsakomybę. 

Spalio mėn. Socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė 

51.  Konstitucijos diena. Spalio 25 d. VGK nariai, dalykų 

mokytojai 

52.  Tarptautinė kovos su narkomanija diena. Lapkričio 1 d. Socialinės pedagogės 

D. Mikalauskaitė,  I. 

Žydelienė 

53.  Europos sveikos mitybos diena. Lapkričio 8 d. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės 

A. Petraškienė, Eglė 

Balčiūnienė 

54.  Tarptautinė tolerancijos diena. Lapkričio 16 d. VGK nariai 

55.  Draugo dienos paminėjimas. Lapkričio mėn. Mokinių taryba 

56.  Paskaita – protmūšis Pasaulinei AIDS dienai 

paminėti. 

Gruodžio mėn. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė A. 

Petraškienė, biologijos 



mokytoja N. 

Kriaučiūnienė 

57.  Gerumo akcija “Įžiebk Kalėdų dvasią”. Gruodžio mėn. Grupių vadovai 

58.  „Jaunimo linijos“ veiklos pristatymas. Sausio mėn. VGK nariai 

59.  Informacinės paskaitos saugesnio interneto 

dienai paminėti. 

Vasario mėn. Socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė, IT 

mokytoja O. 

Jarunavičienė 

60.  Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių 

2022“. 

Kovo mėn. Socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė, VGK 

narys J. Leonavičius , 

mokinių taryba 

61. B Bendradarbiavimas su Lietuvos policijos 

mokyklos Policijos veiklos skyriaus 

darbuotojais ( paskaitos „SOS- prekyba 

žmonėmis“). 

Kovo mėn.  Socialinė pedagogė D. 

Mikalauskaitė, VGK 

narys J. Leonavičius , 

mokinių taryba 

62.  Akcija „DAROM“. Balandžio mėn. VGK nariai, 

grupių vadovai 

63.  Gerumo dienos renginiai. Balandžio mėn. VGK nariai, 

grupių vadovai 

64.  Diskusija apie lyčių lygybę ir stereotipus 

darbo rinkoje. 

Balandžio  –

gegužės mėn.  

Profesijos mokytojai D. 

Šakienė, A. 

Jarunavičius 

65.  Akcija „Gegužė - mėnuo be smurto prieš 

vaikus“. 

Gegužės mėn. VGK nariai 

66.  Gegužės mėnuo be tabako. Gegužės mėn. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė A. 

Petraškienė 

67.  Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

Birželio mėn.  VGK nariai 

Specialusis ugdymas 

 

68.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių sąrašo parengimas ir patvirtinimas. 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

VGK pirmininkė I. 

Sinkevičiūtė 

69.  Mokytojų parengtų individualizuotų ir 

pritaikytų bendrųjų ugdymo programų 2021-

2022 m. m. aptarimas ir patvirtinimas. 

2021 m. 

rugsėjis/2022 m. 

vasaris 

VGK pirmininkė I. 

Sinkevičiūtė, bendrojo 

ugdymo metodinės 

grupės pirmininkė M. 

Litotanskienė, dalykų 

mokytojai 

70.  Mokytojų ir mokinių tėvų konsultavimas, 

sprendžiant dėl specialiojo ugdymo 

iškylančius klausimus. 

Pagal poreikį VGK nariai 

71.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų ir nesėkmių įvertinimas 

su pedagogais ir mokinių tėvais. 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojai, mokinių 

tėvai, VGK nariai 

Krizių valdymas 

72.  Krizės aplinkybių įvertinimas, 

krizės valdymo plano parengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

Mokyklos direktorius, VGK 

pirmininkė I. Sinkevičiūtė 

73.  Informacijos parengimas ir 

bendruomenės, mokyklos 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, 

Esant krizinei 

situacijai 

Mokyklos direktorius 



teritorinės policijos įstaigos, vaiko 

teisių apsaugos tarnybos 

informavimas apie krizę. 

74.  Bendruomenės asmenų ar grupių, 

kuriems reikalinga pagalba, 

identifikavimas ir tikslinės 

pagalbos teikimas: konsultavimas 

individualiai ar grupėmis, 

pokalbiai, pirmosios medicininės 

pagalbos inicijavimas ir 

organizavimas, esant būtinybei, 

kreipimasis į sveikatos priežiūros 

įstaigą dėl būtinos pagalbos 

suteikimo, pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikėją, 

kitas institucijas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

Pastaba. Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojami. 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė  Irma Sinkevičiūtė 

 

 

 

 ______________________________________________________ 


