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         Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus  

         gimnazijos 2023 metų Metinio veiklos  

         plano 2023 metams 

         8 priedas 
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2023 METŲ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

I. TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ. 

 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje (toliau – Gimnazija) 2023 m. sausio 

1 d. duomenimis mokosi 512 mokinių. 1 mokinys, turintis specialiuosius poreikius mokosi pagal 

bendrąsias programas, 9 mokiniai – pagal pritaikytas bendrąsias programas ir 2 mokiniai pagal 

individualizuotas visų dalykų programas. Socialiai remiami (nemokamai maitinami) 44 gimnazijos 

mokiniai. 

Gimnazijos materialiniai ištekliai: sporto bazė, biblioteka, skaitykla, 2 kompiuterių 

klasės, visuose kabinetuose veikia interneto ryšys.  

Gimnazijoje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai: du socialiniai pedagogai, 

psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Gimnazijoje veikia 12 neformalaus švietimo būrelių, kuriuos lanko 202 mokiniai. 

Gimnazijos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) bendradarbiauja su Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei Socialinės paramos skyrių specialistais, 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, 

Jurbarko Švietimo centro Pedagogine-psichologine tarnyba (toliau – Jurbarko ŠC PPT), Tauragės 

apskrities vaikų teisių apsaugos skyriumi Jurbarko rajone, Marijampolės AVPK Jurbarko r. PK ir kt.  

2022 metais gimnazijoje ugdymo procesas vyko kasdieniu įprastu būdu. Atlikus rodiklių 

analinę paaiškėjo, kad 2022 metais ženkliai sumažėjo mokinių, besimokančių labai gerai ir puikai 

skaičius, o mokinių, nepasiekiančių vieno ar kelių dalykų minimalaus lygmens, skaičiai paaugo. Taip 

pat stebimas mokinių, patiriančių socialinių ir emocinių sunkumų, skaičiaus augimas. Taip pat auga 

mokinių, kuriems skiriamas namų mokymas, skaičius.  

 

II. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2023 METAMS 

 

Tikslas. 

Kurti saugią ir palankią aplinką, užtikrinančią mokinių saviraiškų dalyvavimą  gimnazijos 

gyvenime, mokymo(si) rezultatus ir prielaidas siekti asmeninės pažangos. 

 

Uždaviniai:  

1. Rūpintis mokinių socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą. 

2. Teikti pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus. 

3. Vykdyti lankomumo tvarkos pažeidimų prevenciją ir intervenciją.  

4. Vykdyti socialinių normų  pažeidimų atvejų prevenciją, intervenciją. 

5. Konsultuoti tėvus (atstovus pagal įstatymą) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

6. Vykdyti krizinių atvejų valdymą gimnazijoje.  

 

III. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

Švietimo pagalbos koordinavimas 

http://www.jurbarkas.lt/get_file.php?file=YUpHV3pHdW9ZODVubDJ1VXlKJTJGRnAyaWxaY2FWbXBUVmJKQ1huSmJTY0tObncyYk5aS2RrMUdoaGFjJTJCZHFwV2tsWlZyeFdTcmxzNmR3cGVybVpHYW4yZkdsc1dYcHBYQ2FxV1ZrNTZoeUtabVltWFVhSzZVeFp2TnhhRnV4bXFWbDhxVzJHYW1ZODFxWVdYUHlhckhwR21WYUpObXBwU1NjYzZibDJqSmFaOW56bW5KWkt4bmtHbXBaTXVibnNlZWxaaG8xMlZveGNtYnlzYWtsc2h3WjIyV2JaVnJiV1dZbG1Cb3ljYWtuSldWYm1pV2FHbkhsR3lYeGxpYWtHbFdaclNZMlpXZ2xkUm45cFQ4bDUlMkJWbTJXbWxwS1duY1BTbk1TYmMyNmViQSUzRCUzRA==
http://www.jurbarkas.lt/get_file.php?file=YUpHV3pHdW9ZODVubDJ1VXlKJTJGRnAyaWxaY2FWbXBUVmJKQ1huSmJTY0tObncyYk5aS2RrMUdoaGFjJTJCZHFwV2tsWlZyeFdTcmxzNmR3cGVybVpHYW4yZkdsc1dYcHBYQ2FxV1ZrNTZoeUtabVltWFVhSzZVeFp2TnhhRnV4bXFWbDhxVzJHYW1ZODFxWVdYUHlhckhwR21WYUpObXBwU1NjYzZibDJqSmFaOW56bW5KWkt4bmtHbXBaTXVibnNlZWxaaG8xMlZveGNtYnlzYWtsc2h3WjIyV2JaVnJiV1dZbG1Cb3ljYWtuSldWYm1pV2FHbkhsR3lYeGxpYWtHbFdaclNZMlpXZ2xkUm45cFQ4bDUlMkJWbTJXbWxwS1duY1BTbk1TYmMyNmViQSUzRCUzRA==
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1.  2023 m. gimnazijos VGK veiklos plano 

rengimas, derinimas ir tvirtinimas 

Sausis VGK pirmininkas 

2.  Komisijos narių pasiskirstymas 

atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos 

sritimis Gimnazijoje 

Sausis, rugsėjis VGK pirmininkas 

3.  VGK grupės pasitarimų ir posėdžių 

organizavimas 

Pagal poreikį, ne 

rečiau kaip 1 

kartą per du 

mėnesius 

VGK pirmininkas 

4.  Išplėstinių VKG posėdžių organizavimas 

(kartu su policijos komisariato atstovais, 

gimnazistais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), 

vykdant intervenciją ir postvenciją 

Pagal poreikį VGK nariai 

5.  Seminaras mokytojams apie mokinių, 

atsidūrusių krizinėje situacijoje, atpažinimą ir 

pagalbos būdus 

Vasaris–kovas VGK pirmininkas 

6.  Individualizuotų, pritaikytų dalykų 

programų, aptarimas, tvirtinimas  

Vasaris, rugsėjis 

Mokslo metų 

eigoje – pagal 

poreikį 

VGK nariai 

7.  Individualių planų mokiniams, atvykusiems 

iš užseinio, rengimas, tvirtinamas 

Rugsėjis, vasaris 

Mokslo metų 

eigoje – pagal 

poreikį 

VGK nariai 

8.  Mokinių, mokomų namuose ir ugdomų pagal 

pritaikytas ir individualizuotas programas 

mokymosi pasiekimų aptarimas 

Sausis, gegužė VGK nariai 

9.  Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, adaptacijos 

ir mokymosi pasiekimų stebėjimas, pagalbos 

teikimas pagal poreikį 

Sausis, gegužė, 

rugsėjis  

VGK nariai 

10.  Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo rengimas ir 

suderinimas su Jurbarko švietimo centro PPT 

Sausis, rugsėjis VGK pirmininkas 

11.  Mokinių, kuriems reikalingi brandos 

egzaminų ir PUPP pritaikymai, dokumentų 

rengimas, suderinimas su Jurbarko švietimo 

centro PPT 

Sausis, lapkritis VGK pirmininkas 

12.  Individualaus ugdymo ir pagalbos planų, 

parengtų specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, tvirtinimas 

Vasaris, rugsėjis  VGK nariai 

dalykų mokytojai 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

13.  Mokytojų, dirbančių su SUP mokiniais, 

konsultavimas 

Pagal poreikį  Švietimo pagalbos 

specialistai 

14.  Saugaus elgesio, sveikos gyvensenos 

alkoholio, tabako ir kitų, psichiką veikiančių 

medžiagų prevencijos programų vykdymo 

priežiūra 

Nuolat VGK nariai, atsakingi 

už šią sritį 

15.  Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

parengimas, aptarimas bendruomenėje 

Vasaris, kovas Švietimo pagalbos 

specialistai 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

16.  Poveikio priemonių taikymo žingsniai 

gimnazijoje mokiniams, kurie netinkamai 

elgiasi/ blogai mokosi/praleidinėja pamokas 

be pateisinamos priežasties 

Vasaris, kovas Švietimo pagalbos 

specialistai 

17.  Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su 

aktualiais tvarkų aprašais 

Iki spalio 1 d. VGK nariai 

klasių vadovai 

dalykų mokytojai 

18.  Pokalbiai su tėvais (atstovais pagal įstatymą), 

individualių vaiko galių ir sunkumų 

aptarimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

19.  Adaptacijos, saugumo gimnazijoje ir kitų su 

vaiko gerove susijusių aspektų aptarimas, 

išvados ir rekomendacijos VGK 

Pagal poreikį L. Tamošaitienė 

D. Eidoklaitienė 

I. Pranskaitienė 

VGK nariai  

20.  Vaiko gerovės komisijos ataskaita, komisijos 

narių koordinuojamos veiklos sričių 

apžvalga, gairės sekantiems metams 

Gruodis VGK nariai 

21.  Aktualios informacijos, gerosios patirties 

sklaida, dalijamasis mokymų medžiaga 

Pagal poreikį VGK nariai 

22.  Informacijos gimnazijos internetinei 

svetainei teikimas apie Vaiko gerovės 

komisijos veiklą 

Pagal poreikį VGK pirmininkas 

23.  Bendradarbiavimas su klasių vadovų 

metodine grupe 

Pagal poreikį VGK nariai 

24.  Bendradarbiavimas su Jurbarko rajono VGK Pagal poreikį VGK pirmininkas 

Apklausos, duomenų analizė 

25.  Gimnazijos bendruomenės mikroklimato 

tyrimas, išvadų ir rekomendacijų pristatymas 

bendruomenei 

Sausis, vasaris  VGK nariai 

Švietimo pagalbos 

specialistai  

26.  I gimnazijos klasių mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijos tyrimas, 

rekomendacijos pedagogams 

Rugsėjis, spalis  Švietimo pagalbos 

specialistai  

27.  Gimnazijos I klasių sociometrinis tyrimas, 

išvadų formulavimas, rekomendacijos I 

klasių vadovams ir mokantiems mokytojams.  

Spalis, lapkritis Švietimo pagalbos 

specialistai 

28.  Apklausa „I gimnazijos klasių mokinių 

adaptacija Gimnazijoje“. 

Lapkritis, 

gruodis 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

29.  Kiti tyrimai ir apklausos. Pagal poreikį VGK nariai 

Socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba 

30.  Pamokų nelankančių ir mokymosi sunkumų 

patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių 

mokymo(si) situacijų analizė ir pagalbos 

teikimo formų ir būdų numatymas 

Pagal poreikį VGK nariai 

klasių vadovai 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

31.  Pagalbos teikimas SUP mokiniams pagal 

Individualaus ugdymo ir pagalbos planus, 

aptarimas 1 kartą per mėnesį  

Nuolat Pagalbos specialistai 

klasių vadovai 

32.  Pagalbos mokiniams, patiriantiems 

mokymosi, bendravimo, elgesio sunkumų 

teikimas pagal Pagalbos mokiniui planus 

VGK rekomendavus  

Pagal poreikį Pagalbos specialistai 

klasių vadovai 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

33.  Ilgalaikės prevencinės programos Lions 

Quest „Raktai į sėkmę“ veiklų aptarimas  

Pagal poreikį VGK nariai 

34.  Darbo su į pamokas vėluojančiais mokiniais 

algoritmo parengimas, taikymas 

Birželis, 

rugpjūtis 

Socialiniai pedagogai 

VGK nariai 

Prevencinė ir intervencinė veikla, gimnazijos bendruomenės švietimas 

35.  Įspėjančių ir draudžiančių ženklų 

atnaujinimas gimnazijos patalpose: 

nerūkymo, mobiliųjų telefonų  

Sausis, vasaris  VGK nariai 

36.  Paskaita „Mokinio dienos režimas“ Sausis  Gimnazijos sveikatos 

priežiūros specialistė 

37.  Paskaita „Sveikatai palankūs įpročiai“  Vasaris  Gimnazijos slaugytoja 

38.  Paskaita „Sveika mityba“ Kovas  Gimnazijos slaugytoja 

39.  Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ Kovas  VGK, pagalbos 

specialistai 

40.  „Aš renkuosi sportą, o tu?“ 

Sportinės rungtys, sportiniai žaidimai  

Balandis, gegužė L. Klijūnas 

I–III klasių vadovai 

41.  Diena be tabako Gegužė Gimnazijos slaugytoja 

42.   Renginiai, skirti mėnesiui be smurto prieš 

vaikus 

Gegužė VGK, pagalbos 

specialistai 

43.  Pokalbiai - diskusijos ,,Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymas bei rengimas šeimai“ 

Birželis Gimnazijos slaugytoja 

44.  Paskaita alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijai 

Rugsėjis Gimnazijos slaugytoja 

45.  Renginiai Pasaulinei psichikos savaitės 

dienai paminėti 

Spalis Psichologas 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

46.  Renginiai skirti Tarptautinė nerūkymo dienai Lapkritis Pagalbos specialistai 

47.  Susitikimai su Marijampolės AVPK Jurbarko 

PK bendruomenės policijos pareigūnu  

Spalis, gruodis  L. Klijūnas 

I–II klasių vadovai 

48.  Bendruomenės švietimas psichikos sveikatos 

klausimais 

Nuolat Psichologas 

49.  Baigiamųjų klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių bei sunkumų 

moksle konsultavimas dėl tolesnio mokymosi 

Pagal poreikį Pagalbos specialistai 

Krizių valdymas 

50.  Krizės valdymo priemonių organizavimas 

gimnazijoje. 

Pagal poreikį VKG nariai 

_______________________ 

 

 

PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos 2023 m. sausio 10 d.  

posėdyje Nr. VGK-1 

 

 


