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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Vaiko gerovės komisijos planas yra integrali Vilniaus Simono Daukanto metinio veiklos 

plano dalis. 

Plano paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka. 

Prioritetinis 2018-2019 m. m. plano uždavinys – plėtoti prevencines veiklas. 

 

II. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdymas Atsakingi 

1.  
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

Visus mokslo metus 

Pirmadieniais 14.20 val. 208 kab. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

2.  Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašo rengimas. 

2018 m. rugsėjo mėn. 

 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

3.  Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos veiklos plano 2018-2019 m. m. rengimas. 
2018 m. spalio mėn. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 



4.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

vertinimo išvadų iš VPPT analizė, rekomendacijų 

ugdymui aptarimas su tėvais, mokytojais, mokiniais. 

2018 m. rugsėjo mėn. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Specialusis pedagogas 

5.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo 

derinimas mokyklos VGK posėdyje. 
2018 m. rugsėjo mėn. Specialusis pedagogas 

6.  Dalykų mokytojų parengtų pritaikytų ugdymo programų 

aptarimas, bendrų tikslų, uždavinių numatymas. 
2018 m. rugsėjo mėn. Specialusis pedagogas 

7.  Mokinių pirminis vertinimas mokyklos VGK, siuntimas į 

VPPT nuodugniam vertinimui. 
Visus mokslo metus Specialusis pedagogas 

8.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, ugdymo 

rezultatų aptarimas po I ir II pusmečių. 

2019 m. vasario mėn. 

2019 m. birželio mėn. 
Specialusis pedagogas 

9.  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

programos „Savu keliu“ įgyvendinimo Vilniaus Simono 

Daukanto progimnazijoje koordinavimas. 

2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. 

birželio mėn. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Socialiniai pedagogai 

10.  Socialinių įgūdžių programos „Obuolio draugai“ 

koordinavimas. 
Visus mokslo metus Socialinis pedagogas 

11.  Anoniminė 2-8 klasių mokinių apklausa apie smurtą ir 

patyčias. 
2018 m. spalio mėn. Psichologas 

12.  Anoniminės 2-8 klasių mokinių apklausos apibendrintų 

rezultatų pristatymas. 
2018 m. spalio 30 d. . Psichologas 

13.  Pirmokų ir penktokų adaptacijos, ketvirtokų savijautos 

tyrimai. 

2018 m. lapkričio mėn. 

2019 m. balandžio mėn. 
Psichologas 

14.  Dalyvavimas socialinių ir emocinių kompetencijų 

tobulinimo mokymuose bei seminaruose. 
Visus mokslo metus Vaiko gerovės komisijos nariai 

15.  Medžiagos, skelbiamos žiniasklaidoje ir kituose 

informaciniuose leidiniuose, apie smurto ir patyčių 

prevenciją, rinkimas, informacinių stendų 1 ir 3 aukštuose 

parengimas. 

Visus mokslo metus Socialiniai pedagogai 

16.  1-8 klasių mokinių, mokytojų, tėvų konsultavimas, Visus mokslo metus Socialiniai pedagogai 



individualūs, grupiniai užsiėmimai. Klasių vadovai 

Vaiko gerovės komisija 

17.  Socialinių prevencinių akcijų inicijavimas bei 

įgyvendinimas. 
Visus mokslo metus Vaiko gerovės komisijos nariai 

18.  
Sveikos gyvensenos renginių organizavimas. Visus mokslo metus 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

19.  Pozityviosios  tėvystės įgūdžių programos STEP 

organizavimas ir vedimas. 
Visus mokslo metus Socialinis pedagogas 

20.  Bendradarbiavimas su Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazijos savivaldos institucijomis, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, 3 

policijos komisariatu, socialinių paslaugų ir sveikatos 

priežiūros įstaigomis. 

Visus mokslo metus 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

 

 


