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                               2020 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2020-01-06 

PRIORITETAS – saugios ir sveikos, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankios 

mokyklos aplinkos kūrimas.  

TIKSLAS - rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę,  

gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei  

pažangą.  

 

UŽDAVINIAI : 

1. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą,  

smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitas mokiniams mokykloje kylančias problemas.  

2. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų  

saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.  

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

teikimą, tartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos  

ir būdų.  

4. Inicijuoti ir organizuoti sveikatinimo programas. 

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

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

I. KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

1. 1.1.Veiklos plano 2020 m. sudarymas, teikimas tvirtinti 

gimnazijos direktoriui 

1.2. Pagalbos gavėjų sąrašo II pusmečiui suderinimas 

1.3. Pagalbos specialistų veiklos planų 2020 m. 

aptarimas. 

1.4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalbos planų aptarimas. 

Sausis 

 

 

E.Miklovienė 

 

D.Kresninkevičienė 

Nariai 

Nariai 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dalyvavimas projekte ,,Senieji amatai. Tautodailė“. 

 

2.2 Akcijos „Nevėluok į pamokas“ rezultatų aptarimas 

2.3. Sveikatinimo programų vykdymo aptarimas 

2.4. Logopedės parengtų metodinių priemonių 

pristatymas: 

„Garso c įtvirtinimas žodžiuose“. 

Atminties žaidimas ,,Apranga“. 

Mokausi tarti ilgus žodžius. 

Vasaris  

 

 

 

 

D.Kresninkevičienė 

V.Sederevičiūtė 

O.Genevičienė 

R.Bacevičienė 

V.Sederevičiūtė 

 

 

 

 



3. Specialiosios pedagogės parengtos metodinės priemonės 

žodynui turtinti pristatymas: 

,,Higienos priemonės namuose“. 

Balandžio  D.Kresninkevičienė 

4. Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Drevinukas“ 

programos parengimas. 

Gegužė O.Genevičienė 

 

5. 5.1.OPKUS programos aptarimas 

5.2. Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Drevinukas“ 

ataskaitos aptarimas. 

Birželis Z.Janulevičienė 

O.Genevičienė 

6. 6.1.Pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas ir aptarimas 

6.2.Rekomendacijos mokytojams dėl mokinių, turinčių  

specialiųjų poreikių ugdymo. 

Rugpjūtis D.Kresninkevičienė 

V.Sederevičiūtė 

7. 7.1.Individualizuotų, pritaikytų bendrojo ugdymo 

programų I pusmečiui aptarimas. 

7.2. Maitinimo organizavimo gimnazijoje aptarimas 

7.3. Gimnazijos socialinio paso pristatymas 

Spalis E.Miklovienė 

R.Bacevičienė 

O.Genevičienė 

 

8. 8.1.Pirmokų adaptacijos mokykloje ir penktokų 

adaptacijos dalykinėje sistemoje tyrimo rezultatai 

(patarimas) 

8.2.Komisijos 2020 m. veiklos aptarimas, ataskaitos 

parengimas 

 Gruodis G.Tamylynienė 

E.Miklovienė 

II. SPECIALUSIS UGDYMAS 

1. Pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas 

 

Rugsėjis 

Gruodis 

V.Sederevičiūtė 

D.Kresninkevičienė 

2. Specialiojo ugdymo programų suderinimas. Rugsėjis 

Sausis 

E.Miklovienė 

D.Kresninkevičienė 

3. 

 

Mokinių stebėjimas, pirminis, pakartotinis vertinimas ir 

siuntimas  į PPT 

Nuolat 

 

D.Kresninkevičienė 

 

4. Mokytojų konsultavimas 

- specialiuosius poreikius turinčių mokinių ugdymas  

( problemos) (apskrito stalo diskusija) 

Nuolat V.Sederevičiūtė 

D.Kresninkevičienė 

5. Bendradarbiavimas su  Marijampolės PPT Nuolat V.Sederevičiūtė 

D.Kresninkevičienė 

E.Miklovienė 

III. PREVENCINĖ VEIKLA 

1. OPKUS programos koordinavimas 2020 m. Z.Janulevičienė 

2. Tolerancijos dienos minėjimas  

 

Lapkritis A.Bartninkienė 

3. Paskaita- praktinis užsiėmimas „Burnos higiena““ 2020 m. R.Bacevičienė 

4. „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ 

( renginių organizavimas) 

Vasaris R.Bacevičienė 

5. ,,Naktis mokykloje“ Vasaris G.Skrinskienė 

O.Genevičienė 

6. „Savaitė be patyčių“ organizavimas. Kovas O.Genevičienė 

7. „Žalingi įpročiai“ 2020 m. R.Bacevičienė 

8. Akcijos „Nevėluok į pamokas“ organizavimas Vasario mėn. O.Genevičienė 

E.Miklovienė 

9. Savižudybių prevencija. Filmo peržiūra ir diskusija.  

Interaktyvus tarpmokyklinis šokio, etikos, dailės 

projektas „Šokas“ 

Balandis O.Genevičienė 

G.Tamulynienė 

D.Davydova 

A.Čebatorienė 



10. Bendradarbiavimas su ,,Jaunimo centru,, ,,Vaiko dienos 

centru“, Marijampolės prevencijos poskyrio pareigūnais, 

Igliaukos seniūnija 

2020 m. 

 

O.Genevičienė 

E.Miklovienė 

11. Šeimos diena „Dovanoju šypseną“  2020 m. G.Tamulynienė 

E.Miklovienė 

KITA VEIKLA 

1. Informacijos apie Vaiko gerovės komisijos veiklą 

patalpinimas mokyklos internetiniame  puslapyje 

2020 m. 

 

E.Miklovienė 

 

2. VGK pasitarimų organizavimas Reikalui 

esant 

E.Miklovienė 

3. Tyrimas „Mokinių vengimo lankyti mokyklą priežastys 

ir mikroklimatas“ 

Pranešimas „ Mano vaikas priešmokyklinukas: ko tikėtis 

ir kaip padėti?“ 

 

 

2020 m. O.Genevičienė 

 

G.Tamulynienė 

4. Kvalifikacijos tobulinimas 2020 m. Nariai 

5. Krizių valdymas 2020 m. Nariai 

  

 

    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui            Edita Miklovienė 


