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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018 – 2019 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atlikimo terminas Dalyviai Atsakingi 

I. Posėdžiai, susirinkimai 

 

1.  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

sudarymas 

Rugpjūčio mėn. Komisijos nariai 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

2.  Dėl darbo organizavimo, pasiskirstymo 

atsakomybėmis pagal komisijos veiklos sritis, 

veiklos prioritetų nustatymo, veiklos plano 

sudarymo 

Rugsėjo mėn. Komisijos nariai 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

3.  Dėl Karolinos Ruseckaitės, II d klasės 

mokinės mokymosi pasiekimų 

Rugsėjo mėn. Komisijos nariai, 

klasės auklėtoja, 

dėstantys mokytojai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

4.  Pamokų nelankymo priežasčių nustatymas, 

vadovaujantis auklėtojų klasės lankomumo 

analizėmis pagal pamokų praleidimo 

priežasčių klasifikatorių, išvados, 

rekomendacijos 

Lapkričio mėn. Komisijos nariai, 

klasių auklėtojai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė,  

socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

5.  Prevencinių temų integravimas į ugdymo 

turinį.  Įgyvendinimo analizė, išvados, 

rekomendacijų dėl tolesnio turinio 

integravimo tikslingumo teikimas 

Vasario  mėn. Dalykų mokytojai,  

klasių auklėtojai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė,  

socialinė pedagogė E. Letkauskienė,  

visuomenės sveikatos specialistė  

L. Bakutienė 

6.  Individualaus klasių auklėtojų darbo su tėvais 

efektyvumo analizė, vadovaujantis mokinių 

pamokų lankomumo statistika bei mokinių 

pasiekimų rezultatais   

Balandžio mėn. Komisijos nariai, 

klasių auklėtojai 

Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

7.  Vaiko gerovės komisijos veiklos 2018-2019 

m.m. įsivertinimas 

Birželio mėn. Komisijos nariai, 

metodinės tarybos 

nariai 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui  

A. Baronienė 
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8.  Mokinių ugdymo(si) problemų (pamokų 

lankomumo, mokymosi motyvacijos, 

netinkamo elgesio bei žalingų įpročių) 

aptarimas 

Visų mokslo metų 

eigoje kas antrą 

mėnesio antradienį 

Komisijos nariai, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai,  

mokiniai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

II. Tėvų švietimas (bendri tėvų susirinkimai) 

 

1. Pranešimas ,,Socialinės pilietinės veiklos 

gimnazijoje“ 

Rugsėjo mėn. I-II klasių mokinių 

tėvai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

2. Pranešimas ,,Neformaliojo vaikų švietimo 

pristatymas“ 

Rugsėjo mėn. I-II klasių mokinių 

tėvai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

3. Pranešimas „Mokinio teisės, pareigos ir 

atsakomybė gimnazijoje“ 

Spalio mėn. I-II klasių mokinių 

tėvai 

Socialinė pedagogė 

E. Letkauskienė  

6. Pranešimas ,,Gyvenimo stresų įveikimas“ Vasario mėn. I-IV klasių mokinių 

tėvai 

Psichologė R. Venslovaitienė 

7. Pranešimai aktualiomis temomis (e-

dienyne):  

,,Mokinių darbo ir poilsio režimas“; 

,,Peršalimo ligos ir jų profilaktika“; 

,,Judėjimas ir sveikata“; 

,,Tuberkuliozės grėsmė“; 

,,Patarimai atostogaujantiems“  

 

 

Spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

I-IV klasių mokinių, 

informacija 

naudojama klasių 

auklėtojų per TAMO 

dienyną 

Visuomenės sveikatos specialistė  

L. Bakutienė 

 

 

8. VDU tėvų akademijos paskaita : 

„Kad vaikai būtų laimingi: ką sako 

pozityvioji psichologija?“  

Rugsėjo mėn. I-IV klasių mokinių 

tėvai 

Psichologė 

R. Venslovaitienė 

III. Mokytojų švietimas 

 

1. Tarptautinė aukštojo ir vidurinio mokslo 

užsienyje paroda „Išsilavinimas ir karjera 

2018“ 

Spalio 3 d. Mokytojai Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

2. Žmogaus saugos ugdymo integravimo 

galimybės I-IV klasėse 

 

 

 

Mokslo metų eigoje Mokytojai Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 
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IV. Mokinių švietimas 

1. Susitikimas su specialistu ,,Tabako, alkoholio 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo teisiniai, medicininiai, socialiniai 

aspektai“ (ATP) 

Pagal klasės auklėtojų 

veiklos planą 

I klasių mokiniai Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

2.  Susitikimas su specialistu ,,Gaisrų keliamas 

pavojus“ (ŽS) 

Lapkričio mėn. I klasių mokiniai Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

3. Susitikimas su specialistu ,,Kontracepcija, 

ŽIV/AIDS, Abortas ir jo poveikis sveikatai“ 

(SŠLP) 

Pagal neformalaus 

švietimo programos 

,,Sveikatos gidas“ 

įgyvendinimo 

tvarkaraštį 

I klasių mokiniai Visuomenės sveikatos specialistė  

L. Bakutienė 

4. Susitikimas su specialistu ,,Nepilnamečių 

asmeninė ir teisinė atsakomybė įsigyjant, 

vartojant bei platinant įvairias psichiką 

veikiančias medžiagas“ (ATP) 

Pagal klasės auklėtojų 

veiklos planą 

II klasių mokiniai Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

5. Susitikimas su specialistu ,,Priešgaisrinės 

saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvoje. 

Struktūra ir pajėgos; Gyventojų teisės ir 

pareigos priešgaisrinės ir civilinės saugos 

srityje“ ŽS 

Pagal kultūrinės 

pažintinės veiklos planą 

III klasių mokiniai Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

V. Teminės klasės valandėlės 

 

1. Teminė klasės valandėlė ,,Mokinių 

neadaptyvaus elgesio priežastys“ (Mokinių 

adaptacijos gimnazijoje tyrimo rezultatų 

pristatymas)“ 

Lapkričio mėn. 

 

I klasių mokiniai Psichologė R. Venslovaitienė 

2. Pranešimas ,,Saugus pirotechnikos 

naudojimą, pavojai ir atsakomybė. Saugi 

elgsena ekstremaliose situacijose“ 

Gruodžio mėn. I-IV klasių mokiniai Visuomenės sveikatos specialistė 

L. Bakutienė 

3.  Teminė klasės valandėlė ,,Mokinių pomėgių 

įsivertinimas bei jų karjeros galimybės“.  

(E. A. Klimovo diferencinio – diagnostinio 

klausimyno metodika, rezultatų aptarimas) 

Gruodžio mėn. II klasių mokiniai Psichologė R. Venslovaitienė 
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4. Pranešimas „Mokinių profesinis 

kryptingumas pagal intelekto sritis“.  

(H. Gardnerio 7 intelekto sričių metodika, 

rezultatų aptarimas) 

Vasario mėn. I klasių mokiniai Psichologė R. Venslovaitienė 

VI. Prevencinė veikla 

 

1. Olweus patyčių prevencijos programos 

įgyvendinimas 

2018-2019 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

2. Prevencinės akcijos: 

- Akcija „Pasaulinė psichinės sveikatos 

diena“. 

- ,,Tarptautinė nerūkymo diena“ 

- ,,Tarptautinė tolerancijos diena“ 

- ,,Pasaulinė AIDS diena“ 

- Akcija „ Mokykla be patyčių“ 

- ,,Tarptautinė žemės diena“ 

- ,,Pasaulinė sveikatos diena“ 

- ,,Pasaulinė nerūkymo diena“.  

- Akcija ,,Diena be tabako“ 

 

Spalio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio mėn. 

 

Gegužės mėnuo 

 

I-IV klasių mokiniai 

ir  

mokytojai 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė,  

socialinė pedagogė  

E. Letkauskienė, 

psichologė R. Venslovaitienė, 

visuomenės sveikatos specialistė  

L. Bakutienė 

3. Stendiniai pranešimai: 

„Kaip jaustis gerai ir būti laimingu?“ 

„Laiminga ir sveika asmenybė“ 

„Stresas ir jo įveikimas“ „Kaip įveikti 

egzaminų baimę?“ 

„Patyčioms NE“ 

,,Mokinių ugdymas karjerai“ 

 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

Gruodžio – sausio mėn. 

Vasario - kovo mėn. 

Balandžio - gegužės 

mėn. 

 

Gimnazijos 

mokiniams, 

mokytojams, 

mokinių tėvams 

(prie 214 kab.)  

 

Socialinė pedagogė  

E. Letkauskienė, 

ugdymo karjerai koordinatorė  

E. Tarkauskienė, 

psichologė R. Venslovaitienė 

VII. Saugios ir palankios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimas 

 

1. Mokytojų budėjimo gimnazijoje ir jos 

prieigose organizavimas 

Visų mokslo metų 

eigoje pertraukų metu 

pagal atskirai suderintą 

tvarkaraštį 

I-IV klasių mokinių 

auklėtojai, 

mokytojai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

R. Kersnauskienė 

2. Gimnazijos jaukumo kūrimo projektai Lapkričio –gegužės 

mėn. 

Gimnazijos jaukumo 

kūrimo darbo grupė 

Darbo grupės nariai 
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3. Tvarkos (švaros) mokykloje priežiūra Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai, 

klasių auklėtojai 

Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

4. Popamokinės veiklos mokiniams 

organizavimas (pagal neformaliojo vaikų 

švietimo programas) 

Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, 

klasių auklėtojai  

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

A. Baronienė 

VIII. Specialusis ugdymas, švietimo pagalba 

 

1. Nemokamo mokinių maitinimo 

organizavimas 

Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

2. Mokinių pavežėjimo organizavimas Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

3. Tėvų, mokytojų  konsultavimas vaiko 

ugdymo(si) klausimais 

Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai Gimnazijos administracija, socialinė 

pedagogė E.Letkauskienė, 

Psichologė R. Venslovaitienė 

5. Individualaus pagalbos mokiniui plano 

sudarymas (mokiniams, turintiems 

nepatenkinamą įvertinimą pusmečio 

signaliniame) 

Visų mokslo metų 

eigoje  

I-IV klasių mokiniai Socialinė pedagogė  

E. Letkauskienė 

6. Konsultacijos sveikatos klausimais ir 

pirmosios pagalbos teikimas/ koordinavimas 

Visų mokslo metų 

eigoje 

I-IV klasių mokiniai Visuomenės sveikatos specialistė  

L. Bakutienė 

IX. Projektai 

1. Socialinių įgūdžių ugdymo projektas 

„Pasidalinkime gerumu“ 

Gruodžio mėn. I-II klasės mokiniai Soc. pedagogė E. Letkauskienė 

2. Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovo mėn Gimnazijos socialinė 

pedagogė, I-IV 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Socialinė pedagogė E. Letkauskienė 

 
 

 

 


