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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 m. m. 

 

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) paskirtis – rūpintis mokinių saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (-si) pasiekimus bei pažangą, formuoti visų bendruomenės narių 

nuostatas, leidžiančias priimti žmonių įvairovę kaip vertybę, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Gimnazijos Vaiko gerovės komisija 

organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymą ir individualizavimą, užsieniečių, ar iš užsienio grįžusių mokinių integraciją ir 

ugdymo (-si) ypatumus, socialinio ir emocinio ugdymo programų LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimą, 

prevencinės programos „Saugi mokykla“, Gerosios mokyklos koncepcijos įtraukties klausimais įgyvendinimą, Geros savijautos programos 

įgyvendinimą ir kt. 

Vaiko gerovės komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis 

konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams, klasių vadovams. Komisijos nariai taip pat sprendžia mokytojų ir vaikų santykių problemas, 

pataria tėvams (globėjams, rūpintojams) bei dirba kartu su jais, siekiant numatytų tikslų.  

 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą 

bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 



Uždaviniai: 

1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant 

mokinių saugumą mokykloje.  

2. Koordinuoti ir konsultuoti įgyvendinant socialinio ir emocinio ugdymo programų LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ 

vykdymą, organizuoti krizės valdymo priemones, atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį/pakartotinį vertinimą.  

3. Mažinti įvairius žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, 

užimtumą ir kūrybiškumą. Tėvų susirinkimų, klasių valandėlių, renginių metu teikti informaciją apie žalingų įpročių, smurto ir patyčių, 

nusikalstamumo prevenciją. 

4. Teikti konsultacinę, metodinę, informacinę pagalbą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems 

ugdymo procese įtraukiojo ugdymo klausimais. Įgyvendinti priemones, kurios padėtų ugdyti socialinius įgūdžius, stiprintų moralines nuostatas.  

5. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis 

profesiją, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.  

6. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, lūkesčius, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir 

kitas ypatybes.  

7. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.  

8. Įvykus krizei gimnazijoje, įvertinti krizės aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo priemones.   

 

VEIKLA PRIEMONĖS 
VYKDYMO 

TERMINAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO, 

VYKDYTOJAI 

PASTABOS 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. VGK veiklos 

planavimas 

VGK metinis veiklos planas. Rugsėjis VGK pirmininkė 

Violeta 

Karnišauskaitė, 

VGK nariai 

  



1.2. Posėdžių, 

pasitarimų 

organizavimas 

Posėdžiai, pasitarimai. Posėdžiai: 

09-05 

09-12 

10-06 

11-30 

12-22 

01-27 

02-27 

03-28 

04-26 

05-25 

06-30 

Pasitarimai: 

pagal poreikį 

VGK nariai  

1.3. Ataskaitų 

rengimas 

VGK nariai, gimnazijos švietimo pagalbos 

specialistai teikia ataskaitą vieną kartą per 

metus. 

Ataskaitos teikiamos 

einamųjų metų 

pabaigoje 

VGK nariai, 

specialistai 

Ataskaitos pateikiamos 

VGK pirmininkui 



1.4. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

o Vilniaus pedagogine psichologine 

tarnyba. 

o Vaiko raidos centru, VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Vaikų ligoninės filialu. 

o Nacionaline švietimo agentūra. 

o Vilniaus visuomenės sveikatos biuru. 

o Vilniaus miesto socialinės paramos 

centru. 

o Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus 

miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi. 

o Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriumi. 

o Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilniaus miesto pirmojo 

policijos komisariato Prevencijos 

skyriumi. 

o Vilniaus miesto savivaldybės viešosios 

tvarkos skyriumi. 

o Lietuvos vaikų ir jaunimo centru. 

o Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centru.  

o Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

rengimo centru. 

o Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centru. 

Pagal poreikį visus 

metus 

VGK nariai   



1.5. Dalyvavimas 

metodinių grupių 

veikloje. 

o Atvejų analizės grupės lankymas VPPT. 

o Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų metodinių susirinkimų 

lankymas VVSB. 

o Tarpžinybinių pasitarimų socialinės 

paramos centre lankymas. 

o Tarpžinybinių pasitarimų Vilniaus miesto 

seniūnijose lankymas. 

Visus metus pagal 

poreikį 

VGK nariai   

1.6. Informacijos apie 

VGK veiklą sklaida. 

o Mokyklos tinklalapyje  

o Mokytojų kambaryje, stenduose. 

o TAMO e. dienyne. 

Visus metus pagal 

poreikį 

VGK nariai   

1.7. Kvalifikacijos 

kėlimas. 

o Seminarai. 

o Kursai (mokymai). 

o Konferencijos. 

o Studijos. 

o Kita. 

Visus metus pagal 

poreikį 

VGK nariai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PAGALBA MOKINIUI, KLASĖS VADOVUI, MOKYTOJUI 

2.1. Pagalba mokiniui. o Psichologinis mokinių konsultavimas. 

o Socialinės rizikos vaikų konsultavimas. 

o Gimnazijos mokinių konsultavimas. 

o Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių konsultavimas. 

o Kalbos ugdymo lavinimo pratybos. 

o Specialiųjų pratybų užsiėmimai. 

o Klasių mokinių santykių stebėjimas. 

o Kasdienė ambulatorinė pagalba. 

o LIONS QUEST prevencinių programų 

„Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, 

„Raktai į sėkmę“ vykdymas, stebėjimas. 

Visus metus pagal 

poreikį 

V. Avgulienė, 

E. Brandišauskaitė- 

Knyvienė, 

M. Liekmanytė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Karnišauskaitė, 

N. Vinslovaitė, 

1–12 klasių vadovai  

  

2.2. Pagalba klasės 

vadovui. 

Pirmokų mokyklinės adaptacijos tyrimas. Lapkritis M. Liekmanytė   

Penktokų adaptacijos dalykinėje mokymo 

sistemoje tyrimas. 

Lapkritis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

  

Klasės valandėlių vedimas pagal mokiniams ir 

klasių vadovams aktualias temas. 

Visus mokslo metus 

pagal klasių vadovų 

poreikį 

M. Liekmanytė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

J. Kozubovskienė, 

V. Avgulienė, 

N. Vinslovaitė 

R. Svirobovičienė 

  



Klasių kolektyvų mikroklimato tyrimai. Visus mokslo metus 

pagal klasių vadovų 

poreikį 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

  

Konsultacijos, pagalba vykdant LIONS QUEST 

programas: „Laikas kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“. 

Pagal poreikį J. Kozubovskienė, 

R. Svirobovičienė 

V. Karnišauskaitė 

  

Seminarų vedimas bei paskaitos pedagogams. Pagal poreikį V. Karnišauskaitė, 

M. Liekmanytė 

J. Kozubovskienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

V. Avgulienė, 

N. Vinslovaitė 

R. Svirobovičienė 

  

2.3. Pagalba 

mokytojui. 

Konsultacijos aktualiais klausimais. Pagal poreikį V. Karnišauskaitė, 

M. Liekmanytė 

J. Kozubovskienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

V. Avgulienė, 

N. Vinslovaitė 

R. Svirobovičienė 

 

 

  



3. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR PAGALBOS TEIKIMAS 

3.1. Dokumentacija. Švietimo pagalbos gavėjų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų turinčių mokinių bei socialinės rizikos 

grupei priklausančių vaikų sąrašų sudarymas. 

Rugsėjis V. Karnišauskaitė 

V. Avgulienė, 

J. Kozubovskienė, 

R. Svirobovičienė 

  

Specialiųjų pratybų, kalbos lavinimo pratybų, 

bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimų 

planavimas. 

Rugsėjis–spalis V. Avgulienė, 

J. Kozubovskienė, 

R. Svirobovičienė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

  

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

mokymosi pasiekimų (vertinimo, lankomumo ir 

pažangumo suvestinės) fiksavimas ir asmeninės 

pažangos vertinimas. 

Vieną kartą per 

mokslo metus 

V. Avgulienė, 

J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  

TAMO e. dienyno pildymas. Visus mokslo metus. V. Avgulienė   

3.2. Mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas. 

Pradinis bei pakartotinis specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas. 

Pagal poreikį V. Avgulienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

J. Kozubovskienė 

M. Liekmanytė 

R. Svirobovičienė 

  



3.3. Tėvų, vaikų, 

pedagogų 

konsultavimas, 

rekomendacijų jiems 

teikimas. 

Konsultacijos, rekomendacijos dėl mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo. 

Pagal poreikį V. Avgulienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

J. Kozubovskienė 

M. Liekmanytė 

R. Svirobovičienė 

  

3.4. Tiesioginės 

pagalbos specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

teikimas. 

Specialiosios pratybos bei kalbos lavinimo 

užsiėmimai. 

Visus metus pagal 

tvarkaraštį 

V. Avgulienė   

Individualios psichologinės konsultacijos SUP 

mokiniams. 

Visus mokslo metus E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

  

Bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai. Vasaris–balandis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

J. Kozubovskienė. 

R. Svirobovičienė 

  

Individualios socialinių pedagogų konsultacijos, 

užsiėmimai grupėse. 

Visus mokslo metus J. Kozubovskienė. 

R. Svirobovičienė 

  

4. PREVENCINĖ VEIKLA 

4.1. Renginiai Paskaitos „Akys ir jų mankšta“ Rugsėjis–spalis N. Vinslovaitė   

Paskaitos ligų prevencijai „Kaip apsisaugoti nuo 

ligų“, „Gripo prevencija“. 

Spalis–lapkritis N. Vinslovaitė  

Mokymai 8-10 kl. mokiniams „Kritinio 

mastymo ugdymas per neapykantos ir 

migracijos procesų analizę“ 

Spalis–lapkritis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

 



Tolerancijos dienos minėjimas. Lapkričio 16 d. E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

 

Draugo dienos veiklų organizavimas, minėjimas 

su gimnazijos bendruomene. 

Lapkričio 29 d. M. Liekmanytė   

Paskaitos apie saugų elgesį ant ledo.  Gruodis N. Vinslovaitė  

Tarptautinės „Ačiū“ dienos veiklų 

organizavimas, vedimas gimnazijoje. 

Sausio 11 d. M. Liekmanytė   

Sąmoningumo didinimo mėnesio „BE 

PATYČIŲ“ 2023 m. renginių gimnazijoje 

organizavimas ir vedimas. 

Kovas M. Liekmanytė   

4.2. Patyčių ir saugaus 

elgesio (gatvėje, 

virtualioje erdvėje, 

gimnazijoje ir kt.) 

prevencija. 

o Saugaus eismo pamokėlės 1-ų klasių 

mokiniams. 

o Bendruomenės pareigūno užsiėmimai 

patyčių tema 5-tų klasių mokiniams. 

o Bendruomenės pareigūno paskaitos 

„Teisinė atsakomybė“ 7-tų klasių 

mokiniams. 

Rugsėjis–spalis J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  

Patyčių paplitimo gimnazijoje mokinių 

apklausos anketos sudarymas. 

Vasaris J. Kozubovskienė, 

R. Svirobovičienė 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

  

Patyčių paplitimo gimnazijoje tyrimo atlikimas. Kovas E. Brandišauskaitė-   



Knyvienė 

M. Liekmanytė 

Patyčių paplitimo gimnazijoje tyrimo rezultatų 

apibendrinimas, analizė ir pateikimas 

bendruomenės nariams. 

Gegužė–birželis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

  

Saugaus interneto dienos veiklų organizavimas, 

vedimas. 

Vasario 6 d. M. Liekmanytė   

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos 

paminėjimo veiklų organizavimas, vedimas. 

Gruodžio 3 d. V. Avgulienė  

Informacinis stendas „Pasaulinė psichikos 

sveikatos diena“. 

Spalis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

M. Liekmanytė 

  

Informacinis stendas pasaulinei AIDS dienai 

paminėti „Ką svarbu žinoti apie AIDS“ 

Gruodžio 1 d. N. Vinslovaitė   

Akcija prieš rūkymą „Elektroninės cigaretės 

kenkia sveikatai - aš nerūkau!“. 

Lapkritis–gruodis J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

N. Vinslovaitė 

  

Vizitai gimnazijos teritorijos stebėjimui, 

siekiant įgyvendinti rūkymo prevenciją. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė  

 

Teminių klasių valandėlių organizavimas, 

vykdymas. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį. 

J. Kozubovskienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

R. Svirobovičienė 

M. Liekmanytė 

  



N. Vinslovaitė 

4.3. Lankomumo 

problemų prevencija. 

o Lankomumo tvarkos aprašo stebėsena. 

o Mėnesio lankomumo ataskaitų analizė. 

o Pusmečio ir metinių lankomumo 

ataskaitų parengimas. 

o Bendravimas su tėvais dėl mokinių 

lankomumo. 

o Pokalbiai su mokiniais norint išsiaiškinti 

gimnazijos nelankymo priežastis. 

o Bendradarbiavimas su klasės vadovais ir 

administracija. 

o VTAS informavimas apie mokinio 

gimnazijos nelankymą. 

o Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus informavimas dėl 

mokinio gimnazijos nelankymo. 

Visus mokslo metus J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė  

  

5. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ, PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS 

5.1. Mokinių 

švietimas. 

 Visus mokslo metus VGK nariai   

„Disleksijos savaitė 2022“. Pažinti–suprasti–

padėti. 

Spalio 3–7 dienomis V. Avgulienė  

Pasaulinė logopedijos diena. Kovo 6 d. V. Avgulienė  

Žmonių su dauno sindromu palaikymo diena.  Kovo 21 V. Avgulienė  

Autizmo supratimo diena. Tarptautinės parodos 

rengimas 

Balandžio 1d V. Avgulienė  



5.2. Mokinių tėvų 

švietimas.  

„Logopedo pagalba“ 1 kl. mokinių tėvams. Rugsėjis  V. Avgulienė Informacija teikiama 

TAMO e. dienyne. 

Apie mokymosi sunkumus ir sutrikimus. Lapkritis–kovas V. Avgulienė Informacija teikiama 

TAMO e. dienyne. 

Informacijos priminimas tėvams ir mokiniams 

apie lankomumo tvarkos aprašą. 

Rugsėjis–spalis J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

Informacija skelbiama 

gimnazijos tinklapyje, 

TAMO e. dienyne. 

Mokiniai ir tėvai 

informuojami klasių 

valandėlių, tėvų 

susirinkimų metu. 

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos 

aprašo priminimas mokytojams. Dokumentų 

pildymo aptarimas, atsitikus įvykiui. 

Rugsėjo pabaigoje J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

Informacija teikiama 

TAMO e. dienyne. 

Informacija apie projektą „Kompleksinių 

paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. 

Visus mokslo metus J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  

Paskaitų „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencija“ bei „Išmanieji įrenginiai: kaip 

protingai naudotis ir netapti priklausomais?“ 1-

12 klasių mokinių tėvams organizavimas. 

Spalis–gruodis J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

N. Vinslovaitė 

  

Visuotinis pirmokų tėvų susirinkimas. Lapkritis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė 

J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

V. Avgulienė 

  

http://www.tamo.lt/
http://www.tamo.lt/


M. Liekmanytė 

10-ų klasių tėvų susirinkimas. Lapkritis  E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė, 

R. Maigienė 

  

Visuotinis penktokų tėvų susirinkimas. Gruodis V. Karnišauskaitė  

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė 

V. Avgulienė 

  

Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas. Kovas J. Dirginčienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė 

V. Avgulienė, 

4 kl. mokytojos 

  

Tėvų švietimas: paskaitos ir diskusijos. Pagal poreikį visus 

metus 

V. Karnišauskaitė, 

V. Avgulienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė 

J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  



Individualios konsultacijos tėvams vaikų 

auklėjimo klausimais. 

Pagal poreikį visus 

metus 

V. Avgulienė, 

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė 

J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  

5.3. Pedagogų 

švietimas.  

Informacijos pateikimas mokytojams apie 

lankomumo tvarkos aprašą. 

Spalis J. Kozubovskienė 

R. Svirobovičienė 

  

1 kl. ir 5 kl. mokinių adaptacijos tyrimų 

rezultatų aptarimai ir pristatymai pedagogams. 

Gruodis E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė 

  

Atvejų analizės užsiėmimai mokytojams ir 

klasių vadovams. 

Pagal poreikį V. Avgulienė,  

E. Brandišauskaitė-

Knyvienė, 

M. Liekmanytė, 

R. Svirobovičienė 

J. Kozubovskienė, 

V. Karnišauskaitė 

  

6. SOCIALINĖS IR SAVANORIŠKOS MOKINIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

6.1. Dokumentacija. Lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimas ir 

stebėsena. 

Rugsėjis–spalis J. Kozubovskienė,  

R. Svirobovičienė, 

V. Karnišauskaitė 

  



6.2. Mokinių 

veiklinimas.  

o Pagalbos mokyklai veikla. 

o Ekologinė veikla. 

o Projektinė veikla. 

o Socialinė veikla. 

o Kita veikla, pvz.: profesinis veiklinimas. 

Visus mokslo metus V. Karnišauskaitė,  

J. Kozubovskienė,  

R. Svirobovičienė, 

M. Liekmanytė 

Vadovaujantis 

„Socialinės veiklos 

organizavimo tvarkos 

aprašu“. 

6.3. Informacijos 

fiksavimas, talpinimas 

į TAMO e. dienyną, 

gimnazijos interneto 

svetainę bei Facebook. 

o www.tamo.lt 

o www.tuskulenai.lt 

o socialinis tinklas Facebook 

Visus mokslo metus. VGK nariai. 

Klasių vadovai  

  

http://www.tamo.lt/

