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JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS. 

 

I. TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ. 

 

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje 2021 m. sausio 1 d. mokosi 524 

mokiniai, 7 iš jų pagal suaugusiųjų vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas. 3 mokiniai mokomi 

pagal pritaikytas bendrąsias programas ir 1 mokinys pagal individualizuotą programą. Socialiai 

remiami (nemokamai maitinami) 78 mokiniai. 

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

visuose kabinetuose prieiga prie interneto. 

Gimnazijoje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai: du socialiniai pedagogai, psichologas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Gimnazijoje veikia 17 neformalaus švietimo būrelių. 

VGK bendradarbiauja su kitomis institucijomis: Marijampolės aps. VPK Jurbarko r. PK, 

Jurbarko rajono apylinkės teismu, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus specialistais, Jurbarko ŠC PPT, Jurbarko rajono savivaldybės socialinės paramos 

skyriumi, Tauragės apskrities vaikų teisių apsaugos skyriumi Jurbarko rajone ir kt.  

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje ugdymo procesas nuo 2020 m. kovo 13 

d. vyko nuotoliniu būdu dėl COVID -19 pirmos bangos. Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. mokslo metai 

pradėti nuotoliniu būdu dėl Gimnazijos vidaus ir išorės remonto darbų. Nuotolinis mokymas 

sąlygojo naujas aktualijas: vienos problemos prarado aktualumą, kitos iškėlė netikėtus iššūkius, 

kurių pasekmės bus jaučiamos ir vėlesniuose ugdymo etapuose.  

 

II. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

2021 METAMS. 

 

Tikslas: 

Kurti saugią aplinką, kuri leidžia siekti asmeninės sėkmės, užtikrina gerą savijautą, brandą, 

individualias galimybes atitinkantį ugdymą bei pažangą. 

 

Uždaviniai:  

• rūpintis mokinio socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą; 

• analizuoti mokymo(si) sutarties pažeidimus: pamokų nelankymo, vėlavimo, vengimo 

lankyti gimnaziją ir kt. ir teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijai;  

• vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų prevenciją, 

intervenciją; 

• konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais; 

• vykdyti krizinių atvejų valdymą gimnazijoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Švietimo pagalbos koordinavimas 
1. 1

. 

2021 m. gimnazijos VGK veiklos plano rengimas, 

derinimas ir tvirtinimas. Komisijos narių 

pasiskirstymas atsakomybėmis, konkrečiomis 

veiklos sritimis Gimnazijoje. 

Sausio mėn. VGK pirmininkas 

2. 2

. 

VGK grupės pasitarimų ir posėdžių organizavimas. Pagal poreikį, ne 

rečiau kaip 1 kartą per 

2 mėnesius, 

ketvirtadieniais 14:35 

VGK pirmininkas 

3. 3

. 

Išplėstinių VKG posėdžių organizavimas (kartu su 

policijos komisariato atstovais, gimnazistais ir 

tėvais (globėjais, rūpintojais), vykdant 

intervenciją ir postvenciją. 

Pagal poreikį VGK nariai 

4.  Mokinių, mokomų namuose ir ugdomų pagal 

pritaikytas ir individualizuotas programas 

mokymosi pasiekimų aptarimas. 

Sausio, gegužės  mėn. VGK nariai 

5.  SUP turinčių mokinių sąrašo rengimas ir 

suderinimas su Jurbarko šveitimo centro PPT. 

Sausio, rugsėjo mėn. VGK pirmininkas 

6.  Programų, parengtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams, tvirtinimas. 

Vasario mėn.,  

Rugsėjo mėn.  

VGK nariai, 

dalykų mokytojai 

7.  Mokytojų, dirbančių su SUP mokiniais, 

konsultavimas. 

Pagal poreikį  Loreta 

Tamošaitienė, 

Renata Streleckienė 

8.  Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas, 

prireikus, kreipimasis į pedagoginę psichologinę 

ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo. 

Pagal poreikį Renata 

Streleckienė, 

VGK nariai 

9.  Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus 

gimnazijos drausmės politikos kūrimas. 

Rugsėjo mėn.  VGK nariai 

10.  Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su 

aktualiais tvarkų aprašais. 

Iki spalio 1 d. VGK nariai, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

11.  Pokalbiai su tėvais, individualių vaiko galių ir 

sunkumų aptarimas. 

Visus metus pagal 

poreikį 

VGK nariai 

12.  Adaptacijos, saugumo, mikroklimato gimnazijoje 

ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų, 

apklausos rezultatų aptarimas, išvados ir 

rekomendacijos VGK. 

Lapkričio mėn.  Loreta 

Tamošaitienė, 

Renata Streleckienė 

VGK nariai  

13.  Vaiko gerovės komisijos pirmininko ataskaita, 

komisijos narių koordinuojamos veiklos sričių 

apžvalga, gairės sekantiems metams. 

Gruodžio mėn. VGK nariai 

14.  Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, 

dalijamasis seminarų medžiaga. 

Nuolat VGK nariai 

15.  Informacijos gimnazijos internetinei svetainei 

teikimas apie Vaiko gerovės komisijos veiklą. 

Nuolat VGK pirmininkas 

16.  Bendradarbiavimas su klasių vadovų metodine 

grupe. 

Nuolat VGK nariai 

17.  Bendradarbiavimas su Jurbarko r. savivaldybės 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, rajono VGK.  

Nuolat VGK pirmininkas 

Apklausos, duomenų analizė 
18.  Mokinių mokymosi stilių nustatymas. Rugsėjo – spalio mėn. Loreta 

Tamošaitienė, 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

Dalė Eidokaitienė 

19.  Apklausa „I gimnazijos klasių mokinių adaptacija 

Gimnazijoje“. 

Spalio – lapkričio 

mėn. 

Loreta 

Tamošaitienė, Dalė 

Eidokaitienė 

20.  Tyrimas „Gimnazijos mikroklimatas ir 

bendruomenės tarpusavio santykiai“. 

Spalio – lapkričio 

mėn. 

Renata 

Streleckienė, 

Loreta 

Tamošaitienė 

21.  Sociometriniai tyrimai klasėse. Pagal poreikį Loreta 

Tamošaitienė 

22.  Kiti tyrimai ir apklausos. Pagal poreikį VGK nariai 

Socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba 
23.  Pamokų nelankančių ir mokymosi sunkumų 

patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių 

mokymo (si) situacijų analizė ir pagalbos teikimo 

formų ir būdų numatymas.  Bendradarbiavimas su 

išorinėmis institucijomis. 

Reikalui esant VGK nariai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

24.  Ilgalaikės prevencinės programos Lions Quest 

„Raktai į sėkmę“ koordinavimas.  
Pagal poreikį VGK nariai 

25.  Ilgalaikės prevencinės programos Lions Quest 

„Raktai į sėkmę“ gimnazijoje įgyvendinimo 2021-

2022 m. m. plano parengimas. 

Birželio mėn. VGK nariai 

Prevencinė ir intervencinė veikla, gimnazijos bendruomenės švietimas 
26.  Paskaita „Mokinio dienos režimas“. Sausio mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė 

27.  Paskaita „Sveikatai palankūs įpročiai“ (asmens ir 

aplinkos švara). 

Vasario mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė 

28.  Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Kovo mėn.  Loreta 

Tamošaitienė, 

Renata 

Streleckienė, 

Dalė Eidokaitienė 

29.  Akcija  Pasaulinei vandens dienai paminėti. Kovo mėn. Danutė 

Krikščiūnienė, 

Dalė Eidokaitienė 

30.  Stendas ir lankstinukai Pasaulinei sveikatos dienai 

paminėti. 

Balandžio mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė, 

Dalė Eidikaitienė 

31.  „Aš renkuosi sportą, o tu?“ 

Sportinės rungtys, sportiniai žaidimai (dalyvauja 

policijos pareigūnų komanda). 

Balandžio-gegužės 

mėn. 

Linas Klijūnas, 

Daiva 

Karčiauskienė, 

1-4 klasių vadovai 

32.  Gerumo akcija „Pasidalink“ Samariečių 

valgykloje. 

Balandžio-gegužės 

mėn. 

Daiva 

Karčiauskienė, 

3E klasės mokiniai 

33.  Diena be tabako. Gegužės mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė, Dalė 

Eidokaitienė 

34.  Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto“. Gegužės mėn.  Loreta 

Tamošaitienė, 

Renata 

Streleckienė, 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

Dalė Eidokaitienė 

35.  Pokalbiai - diskusijos ,,Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymas bei rengimas šeimai“. 

Birželio mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė 

36.  Gimnazijos aplinkos atitikties vertinimas 

pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės 

aktų reikalavimus. 

Rugpjūtis  Danutė 

Kriščiūnienė 

 

37.  Interaktyvūs pirmosios pagalbos mokymai. Rugsėjo – gruodžio 

mėn.  

Danutė 

Kriščiūnienė 

38.  Paskaita alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijai. 

Rugsėjo mėn.  Danutė 

Kriščiūnienė, 

1 gimnazijos klasių 

vadovai 

39.  Renginiai Pasaulinei psichikos savaitės dienai 

paminėti. 

Spalio mėn.  Loreta 

Tamošaitienė 

40. D Gimnazijos mokinių dalyvavimas Maisto banko 

akcijoje  

Spalio mėn. Dalė Eidokaitienė 

41.  Renginiai skirti Tarptautinė nerūkymo dienai. Lapkričio mėn. Dalė Eidokaitienė 

42.  Susitikimai su Marijampolės AVPK Jurbarko PK 

bendruomenės policijos pareigūnu Ramūnu 

Budriumi.  

Lapkričio-gruodžio 

mėn. 

Linas Klijūnas, 

1-2 gimnazijos 

klasių vadovai 

43.  Saugaus elgesio, sveikos gyvensenos alkoholio, 

tabako ir kitų, psichiką veikiančių medžiagų 

prevencijos programų vykdymas. 

Nuolat Jonas Laurinaitis, 

Adolfas Būblaitis 

44.  Baigiamųjų klasių mokinių turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių bei sunkumų moksle 

konsultavimas dėl tolesnio mokymosi. 

Pagal poreikį Renata Streleckienė 

Krizių valdymas 
45.  Krizės valdymo priemonių organizavimas 

gimnazijoje. 

Esant reikalui VKG nariai 

 

_______________________ 

 

 

PRITARTA 

VGK posėdyje  

2020 m. gruodžio 15 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 3 

(protokolo Nr. VGK-14) 

 

 


