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ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 2020–2021 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Atlikimo laikas Veiklos priemonės Atsakingas Pastabos 

1. Rugpjūčio mėn. 
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano koregavimas. 

Komisijos sudėties koregavimas. 

Vaiko gerovės komisija  

2. Kartą per 

mėnesį 

(antradieniais) 

arba esant 

reikalui 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas. Vaiko gerovės komisija  

3. Rugsėjo mėn. Vaiko gerovės komisijos informaciniai pokalbiai su 5 kl. 

mokiniais tema „Mokinio elgesys mokykloje ir bendri tvarkos 

reikalavimai“ ir supažindinimas su pagalbos mokiniui sistema 

mokykloje. 

Ramunė Aleksonienė, Rūta 

Daniškevičienė 

 

4. Rugsėjo mėn. OLWEUS patyčių prevencijos programos pristatymas 5 klasių 

mokiniams. 

Rūta Daniškevičienė  

5. PRIEMONĖS PAMOKŲ LANKOMUMO IR MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMUI 

5.1. Rugpjūčio mėn. Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų , individualių 

ugdymo planų rengimo aptarimas su pagalbos mokiniui 

specialistais, mokytojais. 

Asta Bagdonavičienė  

5.2.  Atsiskaitymas  

iki kito mėn. 5 

d. 

Mokinių lankomumo prevencija. Kiekvieno mėnesio klasės 

mokinių lankomumo ataskaitos ir jų analizė.  

Klasių auklėtojai, Ramunė 

Aleksonienė 

 

5.3. Pagal poreikį Bendravimas su mokinių, dažnai praleidžiančių pamokas ir 

turinčių elgesio problemų mokykloje, tėvais (globėjais). 

Klasių auklėtojai, Ramunė 

Aleksonienė 

 



5.4. Per mokslo 

metus 

Vėluojančių mokinių registracija ir prevencinis darbas. Ramunė Aleksonienė, klasių 

auklėtojai 

 

5.5. Iki gruodžio 

mėn. 

 Nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos 

vykdymas, vadovaujantis mokyklai priskirtoje teritorijoje. 

gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu.  

Dalia Dabušinskienė  

5.6. Pagal poreikį Mokinių lankymas namuose. Klasių auklėtojai, Ramunė 

Aleksonienė 

 

5.7. Per mokslo 

metus 

Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra. Klasių auklėtojai, Ramunė 

Aleksonienė 

 

5.8. Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

5-8 klasių mokinių mokymosi krūvio tyrimas ir analizė. Dalia Dabušinskienė 

Klasių auklėtojai  

 

 

5.9. Kartą per mėn.

  

Pokalbiai su klasių auklėtojais apie mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių pasiekimų stebėjimą ir fiksavimą pagal „Mokinio 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, gautos 

informacijos analizavimo ir panaudojimo tvarkos aprašą“ 

Klasių auklėtojai, 

Ramunė Aleksonienė, 

Asta Bagdanavičienė 

 

 Vasario mėn. 

 

Pokalbiai su mokinių, I-ame pusmetyje turinčių nepatenkinamų 

mokymosi įvertinimų, tėvais/globėjais. Pasiekimų ir priemonių 

problemoms šalinti aptarimas Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

(mokinys, jo  tėvai/globėjai, klasės auklėtojas, dalyko 

mokytojas). 

Rūta Daniškevičienė  

6. PRIEMONES SMURTO, PATYČIŲ, TEISĖTVARKOS PAŽEIDIMŲ ATVEJŲ MAŽINIMUI 

6.1. Rugpjūčio mėn. OLWEUS programos veiklos plano pristatymas mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Rūta Daniškevičienė  

6.2. Per mokslo 

metus 
Pašalinių asmenų atvykimo į progimnaziją registravimas. Budintys darbuotojai  

6.3. 2 kartus per 

mokslo metus 
Budėjimo pertraukų metu progimnazijos teritorijoje 

stebėjimas, aptarimas ir tvarkos koregavimas. 

Mokyklos vadovai, OLWEUS 

koordinacinis komitetas  

 

6.4. Rugsėjo mėn. Mokinių švietimas „Kur ir kada kreiptis kai reikia  

pagalbos“. 

Klasių auklėtojai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

 

6.5. Spalio 10 d. Psichikos sveikatos diena (pagal atskirą planą). Rita Adamukaitienė, mokinių taryba  

6.6. Per mokslo 

metus 
Pagalba klasės auklėtojams sprendžiant klasėje iškilusias 

patyčių, elgesio ar kitas problemas.  

Ramunė Aleksonienė  

6.7. Spalio mėn. 1 ir 5-ųjų klasių mokinių bei jų tėvų apklausa siekiant Rūta Daniškevičienė, Rasa  



išsiaiškinti mokinių adaptacijos problemas. Masionienė, 5 klasių auklėtojai 

6.8. Rugsėjo-spalio 

mėn. 

Gegužės-

birželio  mėn. 

Aktyvių pertraukų savaitės progimnazijos kiemelyje. Rūta Daniškevičienė, Ramunė 

Aleksonienė, mokinių taryba, klasių 

auklėtojai 

 

6.9. Lapkričio 16 d. Tarptautinė tolerancijos diena „Tolerancijai – TAIP, smurtui – 

NE“. 

Kristina Klingaitė Šileikienė, 

 mokinių taryba 

 

6.10. Per mokslo 

metus 
Mokinių susitikimai su  Alytaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. 

Ramunė Aleksonienė, klasių 

auklėtojai 

 

 

6.11. Lapkričio mėn. Mokinių apklausa apie smurtą ir patyčias progimnazijoje. OLWEUS programos koordinacinis 

komitetas 

 

6.12. Lapkričio mėn.    

6.13. Kovo mėn. „Savaitė be patyčių“ (pagal atskirą planą). Ramunė Aleksonienė,  

mokinių taryba 

 

6.14 Kovo mėn. Apklausos apie smurtą ir patyčias rezultatų aptarimas, 

priemonių plano sudarymas.  

Rūta Daniškevičienė, 

OLWEUS programos koordinacinis 

komitetas 

 

6.15. Birželio  mėn. Bendruomenės sporto diena. Ramunė Aleksonienė, mokinių 

taryba, fizinio ugdymo mokytojai 

 

6.16. Per mokslo 

metus 
Individualus darbas (konsultacijos) su elgesio problemų 

turinčiais ar smurtą patyrusiais mokiniais. 

Ramunė Aleksonienė, Rasa 

Masionienė 

 

6.17. Per mokslo 

metus 

Lankymasis klasės valandėlėse (pagal poreikį). Ramunė Aleksonienė,  Rasa 

Masionienė, Rita Adamukaitienė 

 

7. PRIEMONĖS ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ BEI ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 

7.1. Per mokslo 

metus 

Žalingų įpročių prevencijos programos „Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos“ integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą 

(viktorinos, disputai, diskusijos klasių valandėlių metu). 

Klasių auklėtojai, dorinio ugdymo, 

pilietinio ugdymo, biologijos, dailės, 

chemijos, pradinių klasių mokytojai,  

Rūta Daniškevičienė 

Klasių 

auklėtojų  

veiklos planai,  

dalykų 

ugdymo 

programos. 

7.2. Per mokslo 

metus 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 
Klasių auklėtojai, biologijos, 

žmogaus saugos, dorinio ugdymo, 

fizinio ugdymo mokytojai, Rita 

 



Adamukaitienė 

7.3. Per mokslo 

metus 
Paskaitos ir diskusijos mokinių sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, ligų ir traumų profilaktikos bei žalingų 

įpročių ir sveikos gyvensenos klausimais.  

Stendinės informacijos parengimas ir viešinimas 

(2020–2021 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistės individualus darbo planas). 

Rita Adamukaitienė Pagal klasės 

mokinių 

poreikius. 

7.4. Gruodžio mėn. Pasaulinės AIDS dienos renginiai (pagal atskirą planą). Ramunė Aleksonienė, biologijos 

mokytojos, Rita Adamukaitienė, 

mokinių taryba 

 

7.5. Gegužės 31 d.  Pasaulinė diena be tabako. Ramunė Aleksonienė, Rita 

Adamukaitienė 

 

 

8. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

8.1. Rugpjūčio mėn. Dalykų ugdymo programų,  parengtų specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymui, aptarimas su mokytojais. Kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų šalinimo programų aptarimas. 

Asta Bagdonavičienė, Ineta 

Dockienė,  

Rūta Daniškevičienė 

 

8.2. Rugsėjo mėn. Naujai atvykusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo(si) galimybių individualus aptarimas su 

dalykų mokytojais, tėvais, globėjais. 

Asta Bagdonavičienė, Ineta 

Dockienė 

 

8.3. Per mokslo 

metus 

Specialiojo ugdymo(si) koordinavimas, vadovaujantis mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašu. 

Rūta Daniškevičienė  

8.4. Per mokslo 

metus 

Iš kitų ugdymo įstaigų atvykusių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo(si) ir integravimo(si) problemų 

aptarimas. 

Asta Bagdonavičienė, Ramunė 

Aleksonienė 

 

8.5. Per mokslo 

metus 

Pagalbos teikimo mokiniams organizavimas, atsiradus rimtoms 

ugdymosi problemoms. 
Dalyko mokytojas, klasės 

auklėtojas,  

Rūta Daniškevičienė 

 

8.6. Vasario 

/birželio mėn. 

 

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių pusmečių 

pasiekimų aptarimas.  
Ineta Dockienė, Rūta 

Daniškevičienė 

 

8.7. Vasario/birželio 

mėn. 

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių pusmečių 

pasiekimų analizė ir ugdymo(si) problemos. 
Asta Bagdonavičienė, dalykų 

mokytojai 

 



8.8. Vasario/ 

birželio mėn. 

Mokinių mokymas namuose, jų mokymosi pasiekimų aptarimas. Dalia Dabušinskienė  

9. KRIZĖS MOKYKLOJE VALDYMO PRIEMONĖS 

9.1. Įvykus krizei Įvykus krizei, vaiko gerovės komisija dirba pagal  Alytaus 

„Volungės“ progimnazijos „Krizių valdymo progimnazijoje 

tvarkos aprašą“. 

 

Feliksas Džiautas, 

Rūta Daniškevičienė 

 

10. KITA VEIKLA( BENDRADARBIAVIMAS SU SUINTERESUOTOMIS INSTITUCIJOMIS VAIKO GEROVĖS KLAUSIMAIS) 

10.1. Per mokslo 

metus 

OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo 

sistemos veiklos organizavimas 2020–2021 m. m. 

OLWEUS programos koordinacinis 

komitetas  

 

10.2. Pagal poreikį Bendradarbiavimas su Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos 

specialistais, Alytaus miesto ir rajono vyriausiojo policijos 

komisariato pareigūnais bei Alytaus miesto savivaldybės 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi. 

Feliksas Džiautas,  

Ramunė Aleksonienė 

 

10.3. Per mokslo 

metus 
Socialinės paramos mokiniams organizavimas ir priežiūra. 

Bendradarbiavimas su Alytaus miesto savivaldybės socialinės 

paramos skyriumi dėl mokinių nemokamo maitinimo. 

Ramunė Aleksonienė  

10.4. Per mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistais mokinių sveikatos stiprinimo klausimais. 

Rita Adamukaitienė  

10.5. Per mokslo 

metus 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas seminaruose: 

 narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo, smurto, 

patyčių, savižudybių ir kitais prevencinio darbo klausimais. 

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui teikimo 

specialistai, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, mokyklos 

vadovai. 

 

10.6. Per mokslo 

metus 

Apvalaus stalo diskusija su klasių auklėtojais: seminarų 

medžiagos ir gerosios darbo patirties sklaida prevencijos 

klausimais. 

Rūta Daniškevičienė  

 

Parengė Vaiko gerovės komisijos darbo grupė: 

Rūta Daniškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Narės: 

Dalia Dabušinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramunė Aleksonienė, socialinė pedagogė metodininkė; 



Asta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė metodininkė; 

Raimonda Jurgaitytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Rasa Masionienė, psichologė; 

Rita Adamukaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

 

 

 


