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Tikslai:  

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo 

programų pritaikymą/individualizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 

2.  Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinti ugdytinių asmenybės raidą, iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą, užtikrinti 

mokinių saugumą mokykloje. 

 

Uždaviniai:  

1.  Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui; 

2.  Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas; 

3.  Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą; 

4.  Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus gimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis; 

5. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose; 

6. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus; 

7. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, 

pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms; 



8. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius; 

10. 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; 

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

 

Eil. nr.  Veiklos, priemonės pavadinimas Preliminarus 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

1. Vaiko gerovės komisijos plano rengimas 2022-2023 m. m. Rugsėjis VGK 

pirmininkė,  

nariai 

 Posėdis: 

● Gimnazijai aktualių tyrimų ir jų įgyvendinimo galimybių aptarimas. Gautų rezultatų analizė. 

Rugsėjis - 

lapkritis 

VGK nariai 

 Posėdis: 

● I-ojo pusmečio mokinių pasiekimų ir individualios pažangos, lankomumo rezultatų, taikytų 

pagalbos ir prevencijos priemonių plano įgyvendinimo rezultatų aptarimas. 

Sausio mėn. VGK nariai 

 Posėdis: 

● II-ojo pusmečio mokinių pasiekimų ir individualios pažangos, lankomumo rezultatų, taikytų 

pagalbos ir prevencijos priemonių plano įgyvendinimo rezultatų aptarimas. Pagalbos priemonių 

planavimas 

● Patyčių prevencijos ir intervencijos programos bei priemonių plano įgyvendinimo rezultatų 

aptarimas. 

● VGK veiklos aptarimas, susitarimai dėl veiklos tobulinimo. 

Birželis VGK nariai 

 Posėdis:  

● Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas, 

derinimas, pagalbos priemonių planavimas.  

Rugsėjis VGK nariai 

 Posėdis:  

● Veiklos ataskaitos rengimas. 

Rugpjūtis VGK nariai 



 Posėdžiai dėl pirminio ir pakartotinio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si)  

procese, įvertinimo 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

 Posėdžiai dėl mokinių emocinių sunkumų, elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų 

įpročių ir kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizės, prevencinių priemonių planavimo. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

SAUGAUS MOKYKLOS KLIMATO KŪRIMAS 

 Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių programos rengimas, įgyvendinimas. Rugsėjis Socialinė 

pedagogė, 

psichologės 

 Mokinių supažindinimas (priminimas) su mokinio elgesio taisyklėmis, bendrabučio vidaus 

taisyklėmis. 

Rugsėjis  Klasių vadovai, 

bendrabučio 

auklėtojos. 

 Pagalbos priemonių mokiniams, nesiekiantiems patenkinamo lygmens, stokojantiems mokymosi 

motyvacijos, turintiems elgesio, adaptacijos problemų, planavimas ir organizavimas. 

Rekomendacijų mokytojams, tėvams teikimas. 

Pagal 

poreikį 

Klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, VGK 

nariai. 

 Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant patyčių atvejus gimnazijoje. Pagal 

poreikį 

Klasių vadovai, 

pagalbos 

specialistai. 

 Tėvų supažindinimas su gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais tvarką reglamentuojančiais 

dokumentais. 

Rugsėjis Klasių vadovai 

 Specializuoto sporto ugdymo klasių mokinių pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas kontrolė, 

problemų analizė ir šalinimas. 

Visus metus Klasių vadovai, 

socialinė 

pedagogė. 

 Nuotolinio ugdymo klasių mokinių pamokų praleidinėjimo kontrolė, problemų analizė ir šalinimas. Visus metus Klasių vadovai 

 Pranešimų apie patyčias analizė. Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planavimas ir 

įgyvendinimas. 

Pagal 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologės, 

klasių vadovai, 

VGK nariai. 

 Individualus korekcinis darbas su mokiniais, patiriančiais mokymo(si)/ugdymo(si), bendravimo ir 

kt. sunkumų. 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 



 Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams/ rūpintojams/ globėjams, mokytojams, klasių 

vadovams dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio 

ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų. 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

 Mokinių dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo projektuose, socialinėse veiklose,   

konkursuose, akcijose ir kituose renginiuose. 

Pagal 

poreikį 

Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 Pagalba klasių vadovams organizuojant klasės valandėles. Visus metus Pagalbos 

specialistai 

 Prevencinės programos „Taiki mokykla“ tęstinumas (mokiniams besimokantiems pagal 

specializuoto sporto ugdymo programą), jos turinio pritaikymas vaikams besimokantiems pagal 

nuotolinio ugdymo programą. 

 

Visus metus Pagalbos 

specialistai ir 

mokymus baigę 

pedagogai 

 Dalyvavimas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinime, rekomendacijų dėl saugios ir mokymuisi 

palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų 

įgyvendinimo rengimas. 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, sąrašo ir švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymas. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo suderinimas Vilniaus m. PPT. Pagalbos priemonių 

planavimas ir organizavimas. Pirminis ar pakartotinis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kylančių ugdymo(si) procese ištyrimas.  

Pagal 

poreikį 

VGK nariai 

 Pritaikytų bei individualizuotų bendrojo ugdymo programų mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, organizavimas ir koordinavimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių apskaitos tvarkymas. 

Rugsėjis 

Sausis  

Pagalbos 

specialistai 

 Mokytojų, tėvų konsultavimas, rekomendacijų rengimas dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, 

trukmės pritaikymo. 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su Vilniaus m. PPT koordinatoriumi bei kitomis institucijomis, 

padedančiomis užtikrinti tinkamą vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

 Krizės valdymo priemonių organizavimas gimnazijoje įvykus krizinei situacijai. Įvykus netikėtam 

ir/ar skaudžiam, pavojingam įvykiui, kuris gali sutrikdyti įprastą gimnazijos bendruomenės narių 

veiklą, organizuojamos krizės valdymo priemonės bei teikiama psichologinė pagalba gimnazijos 

bendruomenei. 

Įvykus 

krizei 

Krizių valdymo 

komanda 

 Gimnazijos bendruomenės, žiniasklaidos, gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos, teritorinės policijos įstaigos, vaiko teisių apsaugos tarnybos informavimas apie krizę. 

Įvykus 

krizei 

Krizių valdymo 

komanda 



 Dokumentų, susijusių su krizių valdymo komisijos darbu, rengimas. Pagal 

poreikį 

Krizių valdymo 

komanda 

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 Mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas saugios ir palankios mokymuisi aplinkos 

kūrimo ir vaiko gerovės užtikrinimo srityse. 

Visus metus Gimnazijos 

administracija 

 Mokytojų konsultavimas specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos organizavimo, prevenciniais 

klausimais. 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai 

 Gimnazijos bendruomenės švietimas vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo 

ir kitose vaiko gerovės srityse. Aktualios informacijos ir gerosios patirties sklaida. Informacijos 

rengimas ir viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, mokyklos 

erdvėse bei elektroniniame dienyne. 

Nuolat Pagalbos 

specialistai. 

TIRIAMOJI VEIKLA 

 Gimnazijos administracijos, pagalbos specialistų vykdomos apklausos, tyrimai. Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai. 

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 Bendradarbiavimas su gimnazijos savivaldos institucijomis, Vilniaus miesto savivaldybės 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriumi, vaikų teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus miesto PPT, 

sveikatos priežiūros įstaigomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis, sprendžiant patyčių bei 

kitus atvejus gimnazijoje 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos 

specialistai. 

    

 

 


