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Prioritetas – saugios ir sveikos, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi 

palankios mokyklos aplinkos kūrimas.  

 

Tikslas – užtikrinti mokiniui saugią ir palankią mokymosi aplinką, teikiant švietimo 

pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius.  

 

Uždaviniai: 

1. Įgyvendinti  prevencijos, sveikatos stiprinimo programas. 

2. Analizuoti  mokinių  elgesio  taisyklių  pažeidimus,  smurto,  patyčių,  žalingų  įpročių, 

pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

3. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą. 

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

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

5. Kelti komisijos narių kvalifikaciją.  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data  

1 uždavinys – Įgyvendinti  prevencijos, sveikatos stiprinimo programas.     

1. OPKUS programos vykdymas. Z. Janulevičienė 2023 m. sausis-birželis  

2. Ilgalaikės socialines emocines 

kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos parengimas ir įgyvendinimas. 

Darbo grupė 2023 m.  

birželis-gruodis 

 

3. „Savaitė be patyčių“ organizavimas. O. Genevičienė 2023 m. kovas  

4.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

klasėse. 

A. Makackienė 2023 m.  

5. Tarptautinė tolerancijos diena. O. Genevičienė 2023 m. lapkritis  

6. Sveikatos stiprinimas, sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos 

vykdymas. 

A. Makackienė 2023 m.   

2 uždavinys - Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

    



  

 

1. Pamokų lankomumo kontrolė pagal 

“Pamokų lankomumo apskaitos tvarkos 

aprašą”. 

O. Genevičienė 

 

2023 m.  

2. Praleistų pamokų analizė ir poveikio 

priemonių numatymas. 

O. Genevičienė 2023 m.  

3 uždavinys – Organizuoti ir koordinuoti ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą.     

3. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

R. Kriaučiūnienė 2023 m. 

 

 

4. Sudaryti pagalbos gavėjų sąrašus. 

 

V. Sederevičiūtė 

D. Kresninkevičienė 

2023 m.  

rugsėjis, gruodis 

 

5. Atlikti pirminį mokinių gebėjimų 

įvertinimą. 

Komisijos nariai 

 

2023 m.  

6. Sudaryti pagalbos vaikui planus, stebėti 

ir organizuoti pakartotinį gebėjimų 

įvertinimą. 

Komisijos nariai 

 

2023 m. 

 

 

7. Atlikti pagalbos priemonių, 

nepatenkinamus įvertinimus turintiems 

mokiniams, analizę. 

Komisijos nariai 

 

2023 m. 

 

 

 

8. Organizuoti vaikų vasaros poilsio 

stovyklą „Drevinukas“. 

O. Genevičienė 2023 m. gegužė 

 

 

9. Aptarti Patyčių prevencijos OLWEUS 

programą. 

Z. Janulevičienė 

 

2023 m. birželis  

10. Derinti specialiojo ugdymo programas. R. Kriaučiūnienė 

D. Kresninkevičienė 

2023 m. rugsėjis  

11. Konsultuoti mokytojus  

- specialiuosius poreikius turinčių 

mokinių ugdymas ( problemos)  

(apskrito stalo diskusija) 

Komisijos nariai 

 

2023 m.  

 

 

 

 

12. Aptarti PUG, 1kl., 5 kl. mokinių 

adaptaciją.  

Ugdantys pedagogai 

 

2023 m. lapkritis  

4 uždavinys – Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

    

1. Tėvų informacinė – šviečiamoji sklaida 

internetiniame gimnazijos tinklalapyje. 

R. Kriaučiūnienė 

 

2023 m. 

 

 

Psichologo E. Karmazos paskaita tėvams 

„Bendravimas su paaugliu“ 

R. Kriaučiūnienė 

 

2023 m. 

 

 

5 uždavinys – Tobulinti komisijos narių kvalifikaciją.      

1.  Kvalifikacijos tobulinimas ne mažiau  

 5 dienos per metus. 

 Komisijos nariai  2023 m.    

 

 


