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I. TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Klaipėdos laivininkų mokykloje 2019 m. sausio 01 dienos duomenimis mokosi 180 

moksleivių. Nacionalinė kalba: lietuvių k. 

Vis dažniau pastebima, kad į profesines mokyklas ateina daugiau nemotyvuotų vaikų, 

turinčių elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių. Ne 

išimtis ir mūsų mokykla. Yra mokinių, kurie elgiasi agresyviai, trukdo pamokų metu, 

nedalyvauja bendroje popamokinėje veikloje. Didelė rizika, kad jie gali imti vartoti narkotikus, 

psichotropines medžiagas, daryti teisės pažeidimus.  

Toks netinkamas mokinių elgesys atsiranda todėl, kad visuotinis bendravimas labai 

greitai kinta ir mokiniai neįsisavina gyvenimiškų, socialinių, tinkamų elgesio įgūdžių. 

Tam yra kuriamos įvairios prevencinės programos. Šiuolaikinės prevencinės programos 

taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne tik 

informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, bet ir pakeisti jaunimo 

nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje 

tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams, taip pat ir svaiginimuisi alkoholiu ar kitomis 

narkotinėmis medžiagomis. 

 

II. MVGK VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2019 METAMS 

Tikslas: 

1. Mokinių veiksmingo ugdymosi ir mokymosi mokykloje užtikrinimas, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimas. 

 



Uždaviniai: 

1. Koordinuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus 

bendruomenei aktualiomis temomis. 

2. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje. 

3. Tirti ir analizuoti faktorius, turinčius įtakos mokinių adaptacijai, mokymosi motyvacijai, 

pamokų lankomumui. 

4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių kitų 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 

6. Esant būtinybei konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 

III. MVGK SUDĖTIS IR FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS 

 

Komisijos pirmininkė, DAIVA TOMANIENĖ, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 

atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje( vertina, kaip vykdomos prevencinės priemonės 

švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose, rūpinasi prevencinio darbo veiksmingumu;) 

stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su Mokyklos savivaldos bei kitomis 

institucijomis, atsakinga už mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, rūpinasi, kad kuo 

anksčiau būtų išsiaiškinami pavojai, susiję su vaikų saugumu, rūpinasi saugios ugdymosi 

aplinkos kūrimu. Bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, 

mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės 

klausimais. 

Pasirašo Komisijos sprendimus, kitus, su Komisijos veikla susijusius, dokumentus ir 

atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, 

svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar 

panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui.  Krizės metu organizuoja 

Mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia 

Mokyklos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę. 

 

RIMANTĖ VASILJEVA, geografijos mokytoja metodininkė, atsakinga už atliekamų tyrimų 

inicijavimą, mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, reikalui esant, pavaduoja VGK pirmininkę, 

renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie 

kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nagrinėja Mokyklos nelankymo, nesėkmingo 

mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio atvejus, teikia pasiūlymus padėčiai gerinti. 

 

RŪTA ANDRIEKIENĖ, profesijos mokytoja, atsakinga už programų, susijusių su 

bendruomenės psichine sveikata, inicijavimą ir koordinavimą, analizuoja netinkamo elgesio, 

mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, vertina ir teikia pagalbą 

Mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu. 

 

Mokyklos psichologė SKAIDRUOLĖ KAMEROLLI, atsakinga už atliekamų tyrimų 

inicijavimą, aprobavimą, mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, 

klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų 

priežastis, nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja 



netinkamo elgesio atvejus, teikia pasiūlymus padėčiai gerinti. Bendradarbiauja su tėvais, teikia 

asmenines psichologines konsultacijas mokiniams pagal iš anksto nustatytą grafiką. 

 

Komisijos sekretorė – RAMUNĖ BUTKIENĖ, anglų k. vyr. mokytoja, atlieka šias funkcijas: 

1. Rengia Komisijos posėdžių medžiagą; 

2. Suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius; 

3. Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; 

4. Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; 

5. Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais. 

 

 

IV. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

 

VGK POSĖDŽIAI / PASITARIMAI 

1.  VGK veiklos plano tvirtinimas,  

komisijos darbo reglamento ir funkcijų 

aptarimas su naujos sudėties nariais 

Sausio  mėn. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė ir sekretorė 

2. Profilaktinės komisijos posėdžių 

organizavimas 

Vieną kartą per 

pusmetį/ 

Esant poreikiui 

Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3. Eilinių posėdžių ir pasitarimų 

organizavimas.  

2 kartus per  mėnesį, 

arba  esant poreikiui 

 

 Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3.1. Lankomumo problemos ir kontrolė 

Drausminimo priemonių naudojimas 

mokykloje: būdai, galimybės, poreikis, 

efektyvumas 

Ištisus metus 

 

 Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3.2. Ypatingo socialinio pedagoginio 

dėmesio reikalaujančių mokinių 

ugdymosi pasiekimai I-ąjį pusmetį 

(darbas su įsiskolinimų turinčiais 

mokiniais). Pasiekimų gerinimo būdų 

numatymas 

Kovo mėn. 

Įsiskolinimų taisymo 

savaitės paskelbimas 

Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3.3. Ypatingo socialinio pedagoginio 

dėmesio reikalaujančių mokinių 

ugdymosi pasiekimai II-ąjį pusmetį/ 

įsiskolinimų taisymas. Pasiekimų 

gerinimo būdų numatymas 

Birželio mėn./rugsėjo 

mėn. 

Lapkritis-mokymosi 

pasiekimų gerinimo 

mėnuo 

 

Vaiko gerovės komisija: 

D.Tomanienė, R. Butkienė, 

R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3.4. Naujo kontingento adaptacijos tyrimo 

organizavimas 

Lapkričio mėn. Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   



4. Išplėstinių  posėdžių organizavimas 

(dalyvaujant Gr. auklėtojui,  Mokyklos 

tarybos nariams, Policijos komisariato 

atstovams, globos namų atstovams, 

mokiniams ir jų tėvams ) 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

5. 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

aptarimas- ataskaita 

Gruodžio mėn. Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė. 

 

INFORMACINĖ VEIKLA 

1. Mokyklos  bendruomenės 

supažindinimas su Vaiko gerovės 

komisijos nariais, veikla ir funkcijomis 

Sausio mėn. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D. Tomanienė. 

2. Sociologiniai tyrimai (informacijos apie 

smurtą, kvaišalų vartojimą rinkimas ir 

viešinimas) 

Nuolat Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3. Mokinių adaptacijos tyrimas Gruodžio mėn. Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

4. Mokinių  sveikatos bei psichologinės 

būklės tyrimas 

Rugsėjo mėn. Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

5. Mokinių pamokų lankymo kontrolė Nuolat Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė, 

klasių ir grupių auklėtojai.  

 

UGDYTINIŲ ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

1.   Prevencijų programų integracija į 

kiekvieną dalyką ( po 2 pamokas) 

alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių 

medžiagų žalą: 

-   prevencijų programų integracija į 

kiekvieną dalyką ( po 2 pamokas) 

-   prevencijų programų integracija į klasės 

vadovo veiklą  ( po 4 val.) 

-   individualus darbas su žalingų įpročių 

turinčiais mokiniais. 

Per mokslo metus VGK, dalykų mokytojai, 

grupių auklėtojai 

2. Filmo antismurtine tema peržiūra ir 

aptarimas 

Per mokslo metus 1 

filmas 

 

 Etikos, tikybos mokytojai 

3. Tyrimų rezultatų paskelbimas mokiniams 

ir pedagogams 

Apibendrinimus 

tyrimų duomenis 

Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   



4. Pedagoginės, socialinės, psichologinės, 

specialiosios pedagoginės, informacinės 

pagalbos teikimas. 

Nuolat, pagal poreikį Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

5. Bendri mokinių susirinkimai 2 kartus per metus  Mokyklos administracija,  

VGK nariai 

6. Bendradarbiavimas su Mokinių taryba  . 

Mokinių savivaldos įtaka mikroklimatui 

klasėse, mikroklimato klasėse ir 

mokykloje kaita. 

Visus metus Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė, 

mokinių tarybos nariai. 

7. Individualus darbas su ypatingo socialinio 

pedagoginio dėmesio reikalaujančiais 

mokiniais 

Visus metus Vaiko gerovės komisija, 

grupių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

8. Individualus darbas su mokiniais, ištikus 

krizinei situacijai 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

1. Mokytojų tarybos posėdžiai ir Mokytojų 

susirinkimai, kuriuose aptariami ypatingo 

socialinio pedagoginio dėmesio 

reikalaujančių mokinių ugdymosi 

pasiekimai 

2 kartus per metus Vaiko gerovės komisija 

2. Mokytojų konsultavimas programų 

rengimo įsiskolinimų turintiems 

mokiniams, mokytojų parengtų programų 

aptarimas ir įgyvendinimo analizė 

Vasario , birželio, 

spalio  mėn. 

Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

3. Prevencinių programų, integruotų į 

ugdymo procesą, įgyvendinimo 

koordinavimas, aptarimas 

Visus metus Vaiko gerovės komisija, 

J.Korch, J. Anisimenko. 

4. Metodinės pagalbos mokytojams 

prevenciniais, socialiniais,  krizių valdymo 

klausimais teikimas 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija: 

D. Butkienė, J. Korch 

J. Anisimenko. 

5. Medžiagos tėvams apie šeimos įtaką 

mokinio motyvacijai parengimas 

Prieš tėvų 

susirinkimus 

Vaiko gerovės komisija: 

D. Tomanienė, R. 

Butkienė, R. Vasiljeva, R. 

Andriekienė, psichologė.   

6.. Individualus darbas su mokytojais, ištikus 

krizinei situacijai 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija: 

J. Korch, J. Anisimenko 

 

 

TĖVŲ ŠVIETIMAS 

1. Tėvų susirinkime: Vaiko gerovės 

komisijos veiklos pristatymas, tėvų 

supažindinimas su naujausiais 

dokumentais, reglamentuojančiais VGK 

veiklą 

Vasario / lapkričio 

mėn. 

 D. Tomanienė, 

 R. Butkienė 



2. Tėvų susirinkime/ per el.  dienyną: 

mokinių apklausos “ Mokymosi 

motyvacija”  rezultatų pristatymas 

Vasario mėn. 

(pasibaigus I 

pusmečiui) 

Grupių auklėtojai, 

 R. Vasiljeva, R. Butkienė 

3. Medžiagos tėvams apie šeimos įtaką 

mokinio motyvacijai parengimas 

Prieš tėvų 

susirinkimus, 

apibendrinus tyrimų 

rezultatus 

 J. Korch 

4. Tėvų pedagoginis švietimas klasės tėvų 

susirinkimuose (pagal klasių vadovų 

pateiktą planą) 

2 kartus per metus Vaiko gerovės komisija, 

 grupių auklėtojai 

5.  Signalinių pusmečio pažymių analizė ir 

rezultatų gerinimo būdų numatymas  

2 kartus per metus Dalykų mokytojai, grupių 

auklėtojai 

6. Individualus darbas su tėvais dėl  ugdymo 

ir ugdymosi sunkumų, dėl smurto ir 

patyčių, iškilus krizinei situacijai 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija, 

grupių auklėtojai 

7. Tėvų kvietimas į VGK posėdžius, 

konsultavimas dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, elgesio problemų. 

Esant poreikiui Vaiko gerovės komisija, 

 J. Korch 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                      ___________                      Daiva Tomanienė 


