
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

BALSIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

2015-2016 m.m.  

 

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems  

mokiniams, krizės valdymo priemones, mokykloje ištikus krizei. 

. 

Eil. 

Nr. 
Darbo turinys Data Atsakingi 

1. Posėdžiai:   

1.1 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašų 

aprobavimas. 

Individualaus ugdymo planų sudarymas didelių ir 

vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

2015-08 V.Tumėnienė 

V.Klovienė 

1.2 Vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas. 

Individualizuotų ir pritaikytų programų 1-10 klasių 

mokiniams aprobavimas. 

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašų 

aprobavimas. 

2015-09 V.Tumėnienė 

V.Klovienė 

1.3 Pagalbos teikimo sunkumų patiriantiems mokiniams 

aptarimas. 

2015-11 V.Tumėnienė 

V.Klovienė 

1.4 Konkretaus vaiko mokymosi problemų ir signalinių 

rezultatų analizė ir švietimo pagalbos priemonių, 

taikomų konkrečiam mokiniui, numatymas. 

2015-12 V.Tumėnienė 

L.Šukienė 

1.5 Tėvų informavimo per el.dienyno sistemą aptarimas. 

Pastabų ir pagyrimų santykio aptarimas. 

2016-02 V.Tumėnienė 

1.6 Moksleivių, kuriems siūloma teikti švietimo pagalbą, 

ugdymosi rezultatų ir kylančių sunkumų aptarimas. 

Atsiradus 

poreikiui 

V.Tumėnienė 

V.Klovienė 

1.7 Mokinių, kuriems siūloma taikyti minimalios prieţiūros 

priemones, elgesio, mokymosi ir lankomumo aptarimas. 

Atsiradus 

poreikiui 

V.Tumėnienė 

V.Klovienė 

2. Susirinkimai:   

2.1 Pranešimas priešmokyklinio ugdymo grupės tėvų 

susirinkime „Logopedinė pagalba vaikui ir logopedės 

darbo tvarka“. 

2015-11 V.Klovienė 

 

2.2 Pranešimas mokytojų susirinkime apie mokinių sveikatą. 2015-10 S.Gelţinienė 

2.3 Elgesio taisyklių paţeidimų, smurto, patyčių, ţalingų 

įpročių, teisėtvarkos paţeidimų atvejų analizė ir 

priemonės jų išvengti. 

Esant 

reikalui 

V.Tumėnienė 

L.Šukienė 

2.4 Vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių 

problemų analizė, siūlymų santykių gerinimui 

numatymas. 

Esant 

reikalui 

V.Tumėnienė 

L.Šukienė 

3. Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, smurto ir  

nusikalstamumo  prevencija 

  

3.1 Mokinių susitikimas su policijos komisariato atstovais. 2015-09 L.Šukienė 

3.2 Dalyvavimas policijos komisariato organizuojamame 

prevenciniame renginyje „Bendraukim ir 

bendradarbiaukim“. 

2015-11 L.Šukienė 

3.3 LKJBS „Ţingsnis“ veikla. „Sniego gniūţtės“ stovykla 

7-10 kl. mokiniams 

2015-12 V. Tumėnienė 



3.4 Dalyvavimas rajono moksleivių renginyje „Sveikuolių 

sveikuoliai“. 

2015-11 

2016-04 

S.Gelţinienė 

Klasių vadovai 

3.5 Talkinimas organizuojant Sveikatingumo savaitę 2016-05 VGK nariai 

3.6 Talkinimas dalykų mokytojams ir klasių vadovams, 

įgyvendinantiems „Sveikatos ugdymo“ programą  

Pagal klasių 

vadovų 

planus 

V.Tumėnienė 

L.Šukienė 

S.Gelţinienė 

3.7 Operatyviai informuoti tėvus apie vaikų pabėgimus iš 

pamokų, organizuoti pokalbius tėvas-vaikas-mokytojas. 

Atsiradus 

atvejui 

L.Šukienė 

Klasių vadovai 

4. Bendruomenės informavimas ir švietimas:   

4.1 Tėvų konsultavimas vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir kt. 

aktualiais klausimais. 

Nuolat VGK nariai 

4.2 Rekomendacijos  pedagogams, tėvams dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės 

pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo.  

Esant 

reikalui 

V.Klovienė 

D.Ušinskienė 

4.3 Klasės valandėlės ir akcijos pagal Visuomenės sveikatos 

biuro specialistės planą. 

Plane 

numatytu 

laiku 

S.Gelţinienė 

4.4 Straipsnių prevenciniais klausimais rengimas mokyklos 

laikraščio priedui tėvams „Skaitiniai tėvams“. 

2015-12 

2016-05 

V.Tumėnienė 

L.Šukienė 

4.5 Lankstinuko-atmintinės apie dienos reţimą ir pamokų 

ruošos trukmę parengimas, išdalinimas vaikams, 

patalpinimas el.dienyne. 

2015-09 L.Šukienė 

5. Kita veikla:   

5.1 Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis 

įvertinimas, siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo 

ugdymo šiems vaikams skyrimo parengimas arba 

siūlymas tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi 

poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje. 

Esant 

reikalui 

V.Klovienė 

D.Ušinskienė 

5.2 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitos 

tvarkymas. 

Nuolat V.Klovienė 

D.Ušinskienė 

6. Krizės valdymo priemonių organizavimas: Įvykus 

krizei 

mokykloje 

VGK nariai 

6.1 Krizės aplinkybių įvertinimas. 

6.2 Krizės valdymo mokykloje plano parengimas. 

6.3 Informacijos apie krizę parengimas mokyklos 

bendruomenei ir ţiniasklaidai. 

6.4 Mokyklos bendruomenės ir kitų institucijų 

informavimas. 

6.5 Įvertinimas, kurioms mokyklos bendruomenės grupėms 

ir asmenims reikalinga švietimo pagalba, jos teikimas 

(grupėmis ar individualiai). 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                 Virginija Tumėnienė 


