
ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJA 

              

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2016 M. 

 

Tikslas: Mokymo(si) pasiekimų, lankomumo gerinimas ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimas. 

Uždaviniai:  

Ugdyti bendruomenės narių bendrąsias kompetencijas; 

Tikslingai įgyvendinti prevencines programas ir priemones (renginius, projektus ir pan.); 

Vertinti ir įsivertinti švietimo pagalbos organizavimą. 

 

Veiklos sritis Priemonė Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas 

Sausis 

VGK darbo 

organizavimas 

Individualūs susitikimai su 

švietimo pagalbos 

specialistais (VGK nariais) 

Kristina Burbienė VGK nariai 2016-01 Aptarti švietimo pagalbos specialistų 

veiklų planavimo ir organizavimo 

(dokumentai ir pan.) procesai 

VGK pasitarimų, posėdžių 

organizavimas 

Kristina Burbienė VGK nariai 2016 

01/06 

Vadovaujantis atnaujintu VGK darbo 

reglamentu, pagal poreikį, bet ne 

rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, 

suorganizuoti VGK pasitarimai ir 

posėdžiai  

Metodinės 

patirties sklaida 

Metodinių rekomendacijų 

segtuvas 

Ramūnė Kriskuvienė VGK nariai 2016 

01/05 

Parengtas švietimo pagalbos narių 

metodinių rekomendacijų segtuvas, 

skirtas mokytojams (klasių 

vadovams), kuriame pagal poreikį 

švietimo pagalbos specialistai kaups, 

pristatys informacinius pranešimus 

(rekomendacijas) 

Sveikatos 

stiprinimo 

prevencija 

Projektas „Įdomioji 

pertrauka”  

Ramūnė Kriskuvienė 

 

Kristina Burbienė 2016 

01/04 

Pertraukų metų (po 4 pamokų)  

įgyvendintas projektas, skirtas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams 

Vasaris 

VGK darbo 

organizavimas 

VGK plano, švietimo 

pagalbos specialistų darbo 

grafikų, tvarkaraščių 

rengimas ir derinimas 

Kristina Burbienė VGK nariai 2016-02 Parengtas VGK planas, parengti ir 

suderinti švietimo pagalbos 

specialistų darbo grafikai ir 

tvarkaraščiai 



Mokinių 

pasiekimų 

analizė 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

pasiekimų analizė 

Ramūnė Kriskuvienė Pasiekimų analizės 

grupė 

2016-02-15 Parengta, aptarta VGK posėdyje ir 

pristatyta mokytojams specialiųjų 

ugdymosi poreikių pasiekimų analizė 

Lankomumo 

apskaitos analizė 

Lankomumo apskaitos 

(ataskaitų) analizė 

Giedrė Kaminskaitė Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2016-02-15 

 

Parengta ir pristatyta mokytojams 

lyginamoji 3 metų lankomumo 

apskaitos (ataskaitų) analizė 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

pristatymas 

Pranešimas „Pagalba 

mokiniui 2016“ 

Kristina Burbienė VGK nariai 2016  

02/03 

 

 

 

Parengta atnaujinta informacija apie 

progimnazijoje teikiamą pagalbą 

mokiniui „Pagalba mokiniui 2016 “, 

pristatyta mokytojams ir skelbiama 

mokyklos internetinėje svetainėje  

Sveikatos 

stiprinimo 

prevencija 

Diskusija „Paauglystės 

pokyčiai“ 

Sigita Dambinskienė 

Giedrė Kaminskaitė 

Šiaulių visuomenės 

sveikatos biuras 

(ŠVSB) 

2016-02 Pravestos 8 pamokos 6-tų klasių 

mokiniams apie lyčių pokyčius 

brendimo laikotarpiu 

Sveikos mitybos 

skatinimas 

Projekto „Pienas vaikams“ 

paskaitos ir piešinių 

konkursas „Žalia laimė“  

Kristina Burbienė AB „Žemaitijos 

pienas“ 

1-4 klasių 

mokytojai 

2016-02-24 Pravestos 4 srautinės paskaitos, kurių 

metu pradinių klasių mokiniai 

pasitikrins savo žinias ir sužinos 

naujų dalykų apie ekologijos ir  pieno 

gaminių naudą, degustuos 

ekologiškus pieno produktus, 

dalyvaus piešinių konkurse 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa „Gyvai“  

 

 

Giedrė Kaminskaitė 

Rūta Balčiūnaitė 

Asociacija  

„Mentor Lietuva“ 

2016 

02/05 

Pravesta 12 pamokų mokiniams (7d 

klasė), kuriose bus mokoma 

bendrauti, kritiškai ir kūrybiškai 

mąstyti bei įgyvendinti 3 praktiniai 

seminarai programoje dalyvavusių 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

Psichologinio 

atsparumo 

stiprinimas 

Seminaras „Kaip įveikti 

stresą prieš standartizuotus 

testus?“ 

Rūta Balčiūnaitė Elena Drulienė 2016 

02/03 

Pravesti seminarai visiems 8-tų 

klasių mokiniams, suburta praktinių 

užsiėmimų „Kaip įveikti stresą?“ 

mokinių savanorių grupė 

Tėvų įtraukimas į 

pagalbos vaikui 

teikimą 

Praktinis seminaras-

susitikimas su 1-mų klasių  

mokinių tėvais „Mokau savo 

vaiką mokytis“ 

Rūta Balčiūnaitė 

Ramūnė Kriskuvienė 

Mokinių tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai)   

2016-02 

 

 

 

Pravestas praktinis seminaras-

susitikimas 1-mų klasių mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams), 

aptarta, kaip tėvai gali mokyti savo 



 vaiką savarankiškai mokytis, 

pristatyti praktiniai patarimai 

Kovas 

Prievartos, 

smurto, patyčių 

prevencija 

Renginių ciklas „Savaitė be 

patyčių 2016“ 

Giedrė Kaminskaitė 

 

Ilona Grušienė, 

Lolita 

Putramentienė, 1-8 

klasių vadovai 

(kuratoriai), ŠVSB 

2016-03 

14-20 

Pravesti renginiai, fiziškai, 

kūrybiškai paskatintas bendraamžių 

bendravimas ir patyčių situacijų 

mažinimas 

Sveikatos 

stiprinimo 

prevencija 

Akcija „Pasaulinė vandens 

diena“ 

Sigita Dambinskienė 

Giedrė Kaminskaitė 

ŠVSB 2016-03-22 Suorganizuota akcija, kurios metu 

akcentuota vandens nauda gamtai ir 

žmogui 

Balandis 

Sveikatos 

stiprinimo 

prevencija 

Akcija „Saugaus eismo 

diena“ 

Sigita Dambinskienė 

Giedrė Kaminskaitė 

 

Elena Drulienė 

ŠVSB 

2016-04-06 Pravestos integruotos pamokos, 

kurių metu mokiniai išmoks elgtis 

kelyje pagal visas saugumo taisykles 

Tarpmokyklinė viktorina 

„Geriau morka nei saldainis“ 

ŠVSB,  

Centro pradinė 

mokykla 

2016-04-13 

 

 

 

 

Suorganizuota viktorina, kurios metu 

mokiniai pasitikrins žinias apie  

sveikos gyvensenos principus, 

pasidalins patirtimi su bendraamžiais 

iš Centro pradinės mokyklos 

Akcija „Tarptautinei 

triukšmo suvokimo diena“ 

ŠVSB 2016-04-27 Suorganizuota akcija, skirta triukšmo 

keliamos žalos  psichinei ir fizinei 

sveikatai  suvokimui 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas 

V. Kudirkos ir Jovaro 

progimnazijų partnerystės 

projekto atviras renginys 

„Žaismingasis metų ratas“  

Ramūnė Kriskuvienė 

Rita Buraitienė 

V. Kudirkos 

progimnazija 

2016-04-19 Įvykdytas projektas, kurio metu 3-ių 

klasių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai ugdysis 

kūrybiškumo, socialinę, 

komunikavimo, bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas, tobulins 

pažinimo, veiklos organizavimo 

gebėjimus. Suorganizuotas atviras 

miestui tarpmokyklinis renginys. 

Gegužė 

Sveikatos 

stiprinimo 

prevencija 

Fizinio aktyvumo pertraukų 

konkursas  

Sigita Dambinskienė 

Giedrė Kaminskaitė 

 

ŠVSB 2016-05 Suorganizuotas konkursas (5-8 kl.), 

kurio tikslas – stiprinti mokinių 

nusiteikimą ir gebėjimą sieti 



 

 

mokymąsi, darbą  su fiziniu 

aktyvumu 

Akcija „Rankų higienos 

diena“ 

ŠVSB 2016-05-05 Suorganizuota akcija, kuros metu 

priminta rankų higienos svarba 

žmogaus sveikatai 

Prievartos, 

smurto, patyčių 

prevencija 

Piešinių ant asfalto 

konkursas „Vaikystė be 

smurto“  

2 klasių mokytojai 2016-05 Suorganizuotas piešinių konkursas  

2-ų klasių mokiniams, skatinant 

pozityvų bendravimą tarp 

bendraamžių, komandinį darbą 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Renginių ciklas „Gegužė – 

mėnuo be tabako“ 

ŠVSB, 

kūno kultūros, 

žmogaus saugos 

mokytojai,  

5-8 klasių  vadovai 

(kuratoriai) 

2016-05 Pravestas renginių prieš tabaką 

ciklas, priminta tabako žala sveikatai 

Birželis 

VGK veiklos 

pristatymas 

VGK metinės veiklos 

ataskaita  

VGK nariai Kristina Burbienė 2016-06 Parengta ir pristatyta VGK metinės 

veiklos ataskaita mokytojams, 

mokyklos tarybai 

Mokinių 

pasiekimų 

analizė 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

pasiekimų analizė  

Ramūnė Kriskuvienė Pasiekimų analizės 

grupė 

2016-06 Parengta, aptarta VGK posėdyje ir 

pristatyta mokytojams specialiųjų 

ugdymosi poreikių pasiekimų analizė 

Lankomumo 

apskaitos analizė 

Lankomumo apskaitos 

(ataskaitų) analizė 

Kristina Burbienė 1-8 klasių vadovai 

(kuratoriai),  

Giedrė 

Kaminskaitė 

2016-06 

 

Parengta ir pristatyta mokytojams 

2015-2016 m. m.  lankomumo 

apskaitos (ataskaitų) analizė 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Kristina Burbienė 

 

 

 


