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         PATVIRTINTA 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. 

Įsakymu Nr. V-181 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 - 2020 m.m. 

 

 

I. 2018-2019 m.m. veiklos analizė: 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje 2018 - 2019 m. m. mokėsi 996 mokiniai (2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis). Praėjusių mokslo metų Vaiko gerovės 

komisijos veiklos prioritetai buvo šie: smurto ir patyčių prevencija ir lankomumo gerinimas. Vaiko gerovės komisijos nariai aktyviai ir atsakingai siekė 

uţsibrėţto tikslo ir įgyvendino 2018-2019 m. m. planą.  

Mokslo metų eigoje įvyko 5 Vaiko gerovės komisijos posėdţiai ir  14 pasitarimų. Į VGK posėdţius buvo pakviesti mokiniai dėl menko paţangumo, 

pamokų praleidinėjimo, mokyklos nelankymo ar  netinkamo elgesio. 

2018-2019 m.m. gimnazijoje buvo diegiamos LION QUEST socialinių ir emocinių kompetencijų programos „Paauglystės kryţkelės“, „Laikas kartu“, 

„Raktai į sėkmę“. VGK  nariai koordinavo programų įgyvendinimą ir konsultavo klasių vadovus. 

Praėjusiais mokslo metais gimnazijoje buvo atlikti pirmokų adaptacijos mokykloje  bei penktokų adaptacijos dalykinėje ugdymo sistemoje tyrimai. 

Tyrimų rezultatus psichologės Loreta Juravičienė ir Inga Abramavičienė pristatė mokytojams ir tėvams. Kovo mėnesį socialinės pedagogės Jūratė 

Kozubovskienė ir Rūta Lukšytė atliko 5-10-tų klasių mokinių patyčių masto paplitimo gimnazijoje tyrimą. Tyrimo rezultatai buvo palyginti su ankstesnių metų 

tyrimo rezultatais, išanalizuoti pokyčiai ir numatytos prevencinės priemonės. Gimnazijos socialinės pedagogės Jūratė Kozubovskienė ir Rūta Lukšytė su tyrimo 

rezultatais ir analize supaţindino pedagogų bendruomenę.  

Didelis dėmesys buvo skiriamas patyčių, smurto, psichoaktyvių medţiagų bei uţkrečiamųjų ligų prevencijai. Gimnazijos švietimo pagalbos specialistės 

vedė ir organizavo įvairius  prevencinius uţsiėmimus: saugaus eismo pamokėles pirmokams,  ţaidimą „Saugus kelias namo“ taip pat pirmų klasių mokiniams, 

klasės valandėles draugystės temomis, klasės kolektyvo sutelktumą stiprinančius uţsiėmimus, pamokas – diskusijas „Psichotropinių medţiagų poveikis jaunam 

organizmui“ 8-tų klasių mokiniams, „Uţ jaunimo saviraišką be alkoholio“ 11 – 12 klasių mokiniams, viktoriną „AIDS – geriau ţinoti“ 9 – 10-tų klasių 

mokiniams, mokinių susitikimai ir pokalbiai su policijos bendruomenės pareigūnais. Lytiškumo ugdymui  buvo organizuotos paskaitos – diskusijos „Tarp mūsų 

– maţųjų moterų“ 6-tų klasių mergaitėms, „Ţmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, jo išeitys ir pasekmės“ 11-tų klasių mokiniams (uţsiėmimus 

vedė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro lektoriai Lilijana Marcinkevičiūtė ir Mindaugas Kukuraitis).  Siekiant ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdţius 

vyko diskusijos ir paskaitos: „Kraujotakos sistemos ligų profilaktika“ 11 – 12-tų klasių mokiniams, „Kad dantukai būtų sveiki“ 1-mų klasių mokiniams , 

„Sveikos akys“ 3 – 4-tų  klasių mokiniams (uţsiėmimus vedė kviesta Vilniaus visuomenės sveikatos biuro lektorė Jūratė Aleškevičiūtė), „Asmens higiena“ 1 – 

5-tų klasių mokiniams, „Be vandens nėra gyvybės“ 6 – 7-tų klasių mokiniams.   Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai organizuotos paskaitos – 

diskusijos „Vasaros pavojai“ 1 –  4-tų klasių mokiniams, „Pirmoji pagalba“ 9-tų klasių mokiniams.  
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Psichologė Inga Abramavičienė vedė klasės valandėles mokiniams šia tema: „Mokyklos psichologo vaidmuo ir pagalba mokiniui“ (psichologė 

apsilankė ir kalbėjo šia tema 30-yje skirtingų gimnazijos klasių). Šių uţsiėmimų tikslas buvo susipaţinti su mokiniais, išsiaiškinti jų poreikius, formuoti 

teigiamą poţiūrį į psichologinę pagalbą, siekiant padrąsinti mokinius naudotis pagalba aktyviau, kreiptis į specialistus. Psichologė Inga Abramavičienė vedė 

grupinius uţsiėmimus ir kitomis temomis. Pravesti grupiniai uţsiėmimai, kurie skirti mokyti vaikus konstruktyviai spręsti konfliktus ir tinkamai reaguoti, 

patekus į patyčių situaciją (grupiniai uţsiėmimai šia tema pravesti 5a ir 5c klasių mokiniams). Grupiniai uţsiėmimai, skirti mokyti vaikus paţinti emocijų 

pasaulį ir valdyti pyktį: „Jausmų atpaţinimas ir jų valdymas“ psichologės buvo pravesti 2c ir 3c klasių mokiniams. Grupiniai uţsiėmimai, skirti mokyti vaikus 

draugiško bendravimo, koreguoti nuostatas vieni kitų atţvilgiu, gerinti tarpusavio santykius psichologės pravesti 4d klasėje, uţsiėmimų tema: „Draugiškumo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, kuriant gerus santykius klasėje“. Pravestas psichologės grupinis uţsiėmimas 5c klasės mergaitėms, skirtas tarpusavio 

santykių gerinimui, nepasitenkinimo bendraujant maţinimui. Klasės valandėlės, kurų tema „Geriausio draugo portretas“ pravesti psichologės 2b, 2c ir 4d 

klasėse, šių valandėlių metu aptartos draugystės taisyklės, analizuojama koks turėtų būti geriausias draugas. Grupinis uţsiėmimas, kurio tema: „Kas būdinga 

man ir mano draugui“, skirtas geresniam vienas kito paţinimui ir draugiškumo stiprinimui, buvo psichologės pravestas 2 b klasėje. Grupiniai uţsiėmimai: 

„Kaip atsipalaiduoti ir įveikti neigiamas emocijas, vidinę įtampą“ bei „Mokomės sakyti komplimentus“ buvo psichologės pravesti 2 c klasės mokiniams, jų 

metu vaikai buvo mokomi atsipalaiduoti, įveikti neigiamas emocijas bei išsakyti vienas kitam pagyrimus. Klasės valandėlės, skirtos patyčių prevencijai, buvo 

vedamos psichologės Ingos Abramavičienės skirtingose klasėse. Uţsiėmimas grupėje „Įveikime patyčias visi kartu“ buvo pravestas šiose klasėse: 7b, 7a, 5c, 6a, 

10a, 7d, 8c, 10c, 4d, 4a, 4c, 9a, 6d, 6c, 10b, 2b, 8a, 2d bei uţsiėmimas tema: „Kuo skiriasi patyčios nuo konflikto. Vaidmenys patyčių situacijoje“ buvo pravesti 

6b ir 5b klasėse. Taigi uţsiėmimai, skirti patyčių ir smurto prevencijai, buvo pravesti mokiniams 20-tyje skirtingų klasių. Mokinių psichologinis konsultavimas 

dėl profesinio kryptingumo, polinkių išsiaiškinimo vyko 9a ir 9b klasėse, grupinių uţsiėmimų tema: „Aš ir mano profesiniai interesai“.  

Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie įvairių tarptautinių ir šalies akcijų:  „Pertrauka tyloje“ – savaitė be triukšmo, padėkojimo vieni kitiems akcija 

„Ačiū“, sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių 2019“, Tarptautinės psichinės sveikatos, Tolerancijos, Saugaus interneto, Draugo dienų paminėjimų.  

 Nemaţai dėmesio VGK nariai skyrė pagalbai mokytojams. Gimnazijos specialistai nuolat konsultavo mokytojus dėl iškylančių mokinių ugdymosi ir 

elgesio problemų. Psichologė Loreta Juravičienė ir logopedė Ţaneta Šadbaraitė-Grigienė vedė tarptautinės mokytojų ugdymo įgūdţių tobulinimo programos 

GOLDEN 5 („Auksinis penketas“) mokymus ir supervizijas (28 val.). Uţ iniciatyvumą ir geranoriškumą įgyvendinant programą GOLDEN 5 („Auksinis 

penketas“)  ir jos idėjų sklaidą mokykloje specialistės pelnė gimnazijai AUKSINĖS MOKYKLOS VARDĄ. Psichologė Inga Abramavičienė organizavo ir 

vedė seminarą mokytojams „Kurkime saugią mokyklą, maţindami patyčių ir smurto atvejų paplitimą“.  

Dar viena svarbi VGK darbo sritis – pagalba moksleivių tėvams , jų konsultavimas, švietimas psichologinėmis ir socialinėmis bei specialiojo ugdymo 

temomis. Psichologė Loreta Juravičienė  skaitė pranešimus tėvams „Sėkminga pirmoko adaptacija mokykloje“,  „Psichologinis pasiruošimas mokyklai“, „Ką 

tėvai turi ţinoti apie patyčias“, organizavo ţurnalo „Reitingai“ redaktoriaus Gintaro Sarafino paskaitą ”Kaip orientuoti vaiką/jaunuolį, kad profesiją jis 

pasirinktų teisingai“. VGK nariai bendradarbiaudami su Gimnazijos tarybos tėvų atstovais ir VŠĮ SOTAS suorganizavo tris psichologo Andriaus Ato paskaitas 

tėvams „Kaip uţauginti laimingą vaiką“, „Kodėl nesusikalbame su vaikais“, „Kaip kalbėti, kad vaikai klausytų“ ir Tėvų klubo uţsiėmimus (po 5 uţsiėmimus 1-

4 ir 5-8 klasių mokinių tėvams), kuriuos taip pat vedė psichologas Andrius Atas.  

Gimnazijos specialistės dalyvavo ir Vilniaus miesto švietimo pagalbos specialistų metodinėje veikloje – atvejų aptarimo grupėse, metodiniuose 

susirinkimuose, psichologų metodinės tarybos veikloje. Aktyviai ir tikslingai kėlė savo kvalifikaciją  konferencijose ir seminaruose.   
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Švietimo pagalbos specialistai nuolat bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės – Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus miesto I –uoju 

policijos komisariatu, VPPT, Vaiko raidos centro specialistais, Vilniaus Ţirmūnų Tuskulėnų bendruomene, Vilniaus Ţirmūnų seniūnija, VšĮ LIONS QUEST 

LIETUVA, VŠĮ SOTAS, Vilniaus Universitetu ir Vilniaus Kolegija.  

 
 

II. Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei 

švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

 

 

III. 2019 – 2020 m.m. prioritetai: 

1. Patyčių atvejų prevencija; 

2. Ţalingų įpročių prevencija ir intervencija; 

3. Naujos lankomumo prieţiūros tvarkos įdiegimas gimnazijoje. 

 

 

IV. Uždaviniai:  

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, prevencinę, specialiąją pedagoginę švietėjišką pagalbą bei atlikti teikiamos 

pagalbos analizę; 

2. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio gimnazijoje, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir kitais aktualiais 

klausimais; 

3. Sukurti ir įdiegti naują lankomumo prieţiūros tvarką gimnazijoje; 

4. Vykdyti ţalingų įpročių prevenciją ir intervenciją, formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdţius; 

5. Koordinuoti LIONS QUEST prevencines programas, skirtas asmenybės bei socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui: 

,,Laikas kartu" (1-4 kl.); „Paauglystės kryţkelės“ (5-8 kl.); „Raktai į sėkmę“ (9-12 kl.); 

6. Koordinuoti socialinę ir savanorišką veiklą. 

 

V. Numatomi rezultatai:  
1. Kuriama saugi ir draugiška mokymosi aplinka gimnazijoje bei maţėjantis patyčių atvejų skaičius; 

2. Mokiniai aktyviai dalyvaus prevenciniuose renginiuose įvairiomis temomis, jie įgis naujų ţinių apie sveiką gyvenseną; 

3. Dalyvaudami įvairiuose gimnazijoje organizuojamuose renginiuose, mokiniai mokysis bendravimo, vystys savo asmenybę ir emocijų valdymo 

kompetencijas, įgis daugiau atsakomybės, palankiau vertins ir noriau dalyvaus savanoriškoje veikloje; 

4. Gimnazijos bendruomenė susipaţins su nauju lankomumo tvarkos aprašu ir juo vadovausis. 
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VEIKLA PRIEMONĖS VYKDYMO TERMINAS 
ATSAKINGAS ASMUO, 

VYKDYTOJAI 
PASTABOS 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

1.1 VGK veiklos 

planavimas 

o VGK metinis veiklos planas. iki 2019-09-10 VGK pirmininkė 

Vaida Grigaliūnienė,  

VGK nariai 

 

1.2 Posėdţių, pasitarimų 

organizavimas 

o Posėdţiai, pasitarimai. Posėdžiai: 

 09-10 d. 

 10-03 d. 

 11-07 d. 

 12-05 d. 

 01-02 d. 

 02-06 d. 

 03-05 d. 

 04-02 d. 

 05-07 d. 

 06-04 d. 

Pasitarimai: 

 pagal poreikį 

VGK nariai VGK sekretorius 

1.3 Ataskaitų rengimas o VGK nariai, gimnazijos 

švietimo pagalbos specialistai 

teikia ataskaitą vieną kartą 

per metus. 

Ataskaitos teikiamos 

mokslo metų pabaigoje 

VGK nariai, specialistai Ataskaitos pateikiamos 

VGK pirmininkui 

1.4 Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

o Bendradarbiavimas su 

Vilniaus pedagogine 

psichologine tarnyba. 

o Vaiko raidos centru, VšĮ 

Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų 

Vaikų ligoninės filialu. 

o Nacionaline švietimo 

agentūra. 

o Vilniaus visuomenės 

Pagal poreikį visus metus VGK nariai  
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sveikatos biuru. 

o Vilniaus miesto socialinės 

paramos centru. 

o Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie SADM 

Vilniaus miesto vaiko teisių 

apsaugos skyriumi. 

o Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriumi. 

o Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Vilniaus miesto 

pirmojo policijos komisariato 

Prevencijos skyriumi. 

o Vilniaus miesto savivaldybės 

viešosios tvarkos skyriumi. 

o Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centru. 

o Vilniaus kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centru. 

o Vilniaus paslaugų verslo 

profesinio rengimo centru. 

o Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centru. 

o Vilniaus Universitetu. 

o VGTU. 

1.5 Dalyvavimas 

metodinių grupių 

veikloje. 

o Atvejų analizės grupės 

lankymas VPPT. 

o Psichologų metodinių 

susirinkimų lankymas VPPT. 

o Socialinių pedagogų atvejų 

Visus metus pagal poreikį VGK nariai  
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analizės grupės VPPT. 

o Logopedų, specialiųjų 

pedagogų metodinių 

susirinkimų lankymas. 

o Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistų 

metodinių susirinkimų 

lankymas VVSB. 

o Tarpţinybinių pasitarimų 

socialinės paramos centre 

lankymas. 

o Tarpţinybinių pasitarimų 

Vilniaus miesto seniūnijose 

lankymas. 

1.6 Informacijos apie 

VGK veiklą sklaida. 

o Mokyklos tinklalapyje bei 

socialiniame tinkle. 

o Mokytojų kambaryje, 

stenduose. 

o Tamo dienyne. 

Visus metus pagal poreikį VGK nariai  

1.7 Kvalifikacijos kėlimas. o Seminarai. 

o Kursai/mokymai. 

o Konferencijos. 

o Studijos. 

o Kita. 

Visus metus pagal poreikį VGK nariai  

2. PAGALBA MOKINIUI, KLASĖS VADOVUI, MOKYTOJUI 

 

2.1. Pagalba mokiniui. o Psichologinis mokinių 

konsultavimas. 

o Socialinės rizikos vaikų 

konsultavimas. 

o Gimnazijos mokinių 

konsultavimas.  

o Socialinių įgūdţių lavinimo 

uţsiėmimai. 

o Specialiųjų ugdymosi 

Visus metus pagal poreikį V. Avgulienė,  

L. Juravičienė,  

I. Abramavičienė, 

J. Kozubovskienė 

R. Lukšytė, 

D. Pauţaitė,  

V. Grigaliūnienė, 

1– 12 klasių vadovai 
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poreikių turinčių mokinių 

konsultavimas. 

o Kalbos ugdymo lavinimo 

pratybos. 

o Specialiųjų pratybų 

uţsiėmimai. 

o Klasių mokinių santykių 

stebėjimas. 

o Kasdienė ambulatorinė 

pagalba. 

o LIONS QUEST prevencinių 

programų ,,Laikas kartu", 

„Paauglystės kryţkelės“, 

„Raktai į sėkmę“  vykdymas, 

stebėjimas. 

2.2. Pagalba klasės vadovui. o Pirmokų mokyklinės 

adaptacijos tyrimas. 

Spalis L.Juravičienė  

 o Klasės valandėlių vedimas 

pagal mokiniams ir klasių 

vadovams aktualias temas. 

Visus mokslo metus pagal 

klasių vadovų poreikį 

L.Juravičienė,  

R. Lukšytė, 

I. Abramavičienė, 

J. Kozubovskienė, 

D. Pauţaitė, 

V. Avgulienė 

 

 o Klasės valandėlių vedimas 

pagal LIONS QUEST 

programas: ,,Laikas kartu", 

„Paauglystės kryţkelės“, 

„Raktai į sėkmę“ (9-12 kl.). 

Visus mokslo metus pagal 

prevencinių programų 

planus  

1– 12 klasių vadovai  

 o Penktokų adaptacijos 

dalykinėje mokymo 

sistemoje tyrimas. 

Lapkritis I. Abramavičienė  

 o Klasių kolektyvų 

mikroklimato tyrimai. 

Visus mokslo metus pagal 

klasių vadovų poreikį 

I. Abramavičienė, 

L. Juravičienė 

 

 o Konsultacijos, pagalba 

vykdant LIONS QUEST 

Pagal poreikį L.Juravičienė,  

R. Lukšytė, 
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programas: ,,Laikas kartu", 

„Paauglystės kryţkelės“, 

„Raktai į sėkmę“ (9-12 kl.). 

I. Abramavičienė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Grigaliūnienė 

 o Organizavimas ir vedimas 

atvejų analizės grupės 

pedagogams. 

Pagal poreikį L.Juravičienė 

 

 

2.3. Pagalba mokytojui. o Konsultacijos aktualiais 

klausimais. 

Pagal poreikį I. Abramavičienė, 

L.Juravičienė,  

V. Grigaliūnienė, 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

V. Avgulienė, 

D. Pauţaitė 

 

3. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR PAGALBOS TEIKIMAS 

 
3.3. Dokumentacija. o Švietimo pagalbos gavėjų, 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų turinčių mokinių 

bei socialinės rizikos grupei 

priklausančių vaikų sąrašų 

sudarymas. 

Rugsėjis V. Grigaliūnienė, 

V. Avgulienė, 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

 

 o Specialiųjų pratybų, kalbos 

lavinimo pratybų, socialinių 

įgūdţių lavinimo bei 

bendravimo įgūdţių ugdymo 

uţsiėmimų planavimas. 

Rugsėjis - spalis V. Avgulienė, 

L.Juravičienė,  

I. Abramavičienė, 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

 o Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi pasiekimų 

(vertinimo, lankomumo ir 

paţangumo suvestinės) 

fiksavimas ir asmeninės 

paţangos vertinimas. 

Vieną kartą per mokslo 

metus, išskyrus logopedą – 

du kartus per mokslo metus 

V. Avgulienė, 

L.Juravičienė,  

I. Abramavičienė, 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

 o TAMO elektroninio dienyno 

pildymas. 

Visus mokslo metus. V. Avgulienė  

3.2. Mokinių specialiųjų o Pradinis bei pakartotinis Pagal poreikį V. Avgulienė,  
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ugdymosi poreikių įvertinimas. specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimas. 

R. Lukšytė, 

L. Juravičienė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė 

3.3. Tėvų, vaikų, pedagogų 

konsultavimas, rekomendacijų 

jiems teikimas. 

o Konsultacijos, 

rekomendacijos dėl mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymo. 

Pagal poreikį V. Avgulienė, 

L. Juravičienė, 

I. Abramavičienė, 

J. Kozubovskienė, 

R. Lukšytė 

 

3.4. Tiesioginės pagalbos 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

teikimas. 

o Specialiosios pratybos bei 

kalbos lavinimo uţsiėmimai. 

Visus metus pagal 

tvarkaraštį 

V. Avgulienė  

 o Individualios psichologių 

konsultacijos SUP 

mokiniams. 

Visus mokslo metus L.Juravičienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Bendravimo įgūdţių 

lavinimo uţsiėmimai. 

Sausis - kovas L.Juravičienė,  

I. Abramavičienė 

 

 o Individualūs socialinių 

įgūdţių lavinimo 

uţsiėmimai, konsultacijos. 

Visus mokslo metus R. Lukšytė,  

J. Kozubovskienė 

 

 

4. PREVENCINĖ VEIKLA 

 

4.1.Pozityvaus gimnazijos 

bendruomenės 

mikroklimato kūrimas. 

o „Atverk paguodos skrynelę“ 

projektas psichikos sveikatos 

prevencijai. 

Lapkričio 11 – 22 d. D. Pauţaitė  

 o Tolerancijos dienos 

minėjimas. 

Lapkričio 16 d. R. Lukšytė, 

V. Avgulienė, 

J. Kozubovskienė,  

L. Juravičienė. 

I. Abramavičienė 

 

 o Draugo dienos veiklų 

organizavimas, minėjimas su 

gimnazijos bendruomene. 

Lapkričio 29 d. R. Lukšytė, 

V. Avgulienė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė, 
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L. Juravičienė 

 o Tarptautinės „Ačiū“ dienos 

veiklų organizavimas, 

vedimas gimnazijoje. 

Sausio 11 d. R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Avgulienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Sąmoningumo didinimo 

mėnesio „BE PATYČIŲ“ 

2020 m. renginių 

gimnazijoje organizavimas ir 

vedimas. 

Kovas R. Lukšytė, 

L. Juravičienė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Avgulienė, 

I. Abramavičienė 

 

4.2. Patyčių ir saugaus elgesio 

(gatvėje, virtualioje 

erdvėje, gimnazijoje ir kt.) 

prevencija. 

o Saugaus eismo pamokėlės  

1-ų klasių mokiniams. 

 

Rugsėjis-spalis R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

 o Patyčių paplitimo 

gimnazijoje mokinių 

apklausos anketos 

sudarymas. 

Vasaris R. Lukšytė, 

L .Juravičienė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Patyčių paplitimo 

gimnazijoje tyrimo 

atlikimas. 

Kovas R. Lukšytė, 

L .Juravičienė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Patyčių paplitimo 

gimnazijoje tyrimo rezultatų 

apibendrinimas, analizė ir 

pateikimas bendruomenės 

nariams. 

Geguţė-birţelis R. Lukšytė, 

L .Juravičienė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Saugaus interneto dienos 

veiklų organizavimas, 

vedimas. 

Vasario 6 d. R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

L. Juravičienė,  

I. Abramavičienė 

 

4.3. Ţalingų įpročių bei 

uţkrečiamų ligų 

prevencija. 

o Diskusija „Asmens higiena“ 

su 1-4 kl. mokiniais. 

Rugsėjis - geguţė D. Pauţaitė  

 o Informacinis stendas Spalis L. Juravičienė,  
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„Pasaulinei psichikos 

sveikatos diena“. 

D. Pauţaitė 

 o Renginys pasaulinei AIDS 

dienai paminėti „AIDS: 

geriau ţinoti“. 

Gruodţio 1 d. R. Lukšytė,  

J. Kozubovskienė, 

D. Pauţaitė 

 

 o Gripo profilaktika: stendas, 

paskaitos. 

Sausis D. Pauţaitė  

 o „Kovo 22-oji – pasaulinė 

vandens diena“: stendas. 

o Paskaita „Be vandens nėra 

gyvybės“ 6-7 kl. mokiniams. 

Kovo 22 d. D. Pauţaitė 

 

 

 o Stendas „Saugokimės 

tuberkuliozės“. 

Balandis D. Pauţaitė 

 

 

 o Akcija prieš rūkymą 

,,Nerūkau – sveikatą 

palaikau!”. 

Lapkritis-gruodis R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

D. Pauţaitė 

 

 o Vizitai gimnazijos teritorijos 

stebėjimui, siekiant 

įgyvendinti patyčių bei 

rūkymo prevenciją. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

R. Lukšytė,  

J. Kozubovskienė 

 

Tikslas - mokinių rūkymo 

bei patyčių atvejų 

prevencija. 

 o Teminių klasių valandėlių 

organizavimas, vykdymas. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį. 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė,  

L. Juravičienė 

 

4.4. Lytiškumo ugdymas. o Paskaitos 6 kl. mergaitėms 

„Tarp mūsų – maţųjų 

moterų“. 

Lapkritis D. Pauţaitė 

 

 

4.5. Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija. 

o Paskaita – diskusija „Pirmoji 

pagalba“ 9, 10 kl. 

mokiniams. 

Balandis - geguţė D. Pauţaitė  

 o Paskaita- diskusija „Vasaros 

pavojai“ 1-4 kl. mokiniams. 

o Informacinių lankstinukų 

dalinimas 1-4 kl. mokiniams. 

Geguţė - birţelis D. Pauţaitė, 

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

4.6. Sveikatos stiprinimas. o Diskusija „Kraujotakos Vasaris D. Pauţaitė  
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sistemos ligų profilaktika“ 

11-12 kl. mokiniams. 

 

 o Paskaitos – diskusijos 

„Burnos higiena“ 1 kl. 

mokiniams. 

Spalis D. Pauţaitė 

 

 

 o Paskaitos – diskusijos 

„Taisyklinga laikysena“ 2 kl. 

mokiniams. 

Kovas D. Pauţaitė 

 

 

 o Paskaitos – diskusijos 

„Triukšmo poveikis 

sveikatai“  

Akcija „Pertrauka tyloje“ 

mokyklos bendruomenei. 

Balandis D. Pauţaitė 

L. Juravičienė 

 

 

 o Sporto renginiai. Visus metus pagal atskitą 

tvarkaraštį 

D. Pauţaitė, R. Lukšytė,  

L. Juravičienė ir fizinio 

ugdymo mokytojai 

 

4.7. Lankomumo problemų 

prevencija. 

o Naujo lankomumo tvarkos 

aprašo parengimas bei 

stebėsena. 

o Mėnesio lankomumo 

ataskaitų analizė. 

o Pusmečio ir metinių 

lankomumo ataskaitų 

parengimas. 

o Bendravimas su tėvais dėl 

mokinių lankomumo.  

o Pokalbiai su mokiniais 

norint išsiaiškinti gimnazijos 

nelankymo prieţastis. 

o Bendradarbiavimas su klasės 

vadovais ir administracija. 

o VTAS informavimas apie 

mokinio gimnazijos 

nelankymą. 

o Tarpinstitucinio 

Visus mokslo metus R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė. 
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bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus 

informavimas dėl mokinio 

gimnazijos nelankymo. 

 o Lankymasis mokinio 

namuose. 

Pagal poreikį R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

 

 

5. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ, PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS 

5.1. Mokinių švietimas. o Paskaitos. 

o Pamokos. 

o Klasės valandėlės. 

o Diskusijos. 

o Renginiai. 

o Stendai. 

o Lankstinukai. 

o Išvykos. 

o Kita. 

Visus mokslo metus VGK nariai  

5.2. Mokinių tėvų švietimas. o Informacinis bukletas 

„Logopedo pagalbos 

teikimas mokykloje“ 1 kl. 

mokinių tėvams. 

Rugsėjis 

 

V. Avgulienė  

 o Informacijos pateikimas 

tėvams ir mokiniams apie 

naują lankomumo tvarkos 

aprašą. 

Rugsėjis - spalis R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė,  

klasių vadovai 

Informacija skelbiama 

gimnazijos tinklapyje, 

www.tamo.lt Mokiniai ir 

tėvai informuojami klasių 

valandėlių, tėvų 

susirinkimų metu. 

 o Mokinių skatinimo ir 

drausminimo tvarkos aprašo 

priminimas mokytojams. 

Dokumentų pildymo 

aptarimas atsitikus įvykiui. 

Rugsėjis R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė. 

Informacija teikiama 

www.tamo.lt 

 o Informacija apie projektą 

„Kompleksinių paslaugų 

šeimai teikimas Vilniaus 

Visus mokslo metus R. Lukšytė,  

J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė, 

 

http://www.tamo.lt/
http://www.tamo.lt/
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mieste“. L. Juravičienė. 

 o Pozityvios tėvystės kursų 

gimnazijoje organizavimas, 

tėvų grupės subūrimas, tėvų 

atsiliepimų apibendrinimas. 

Rugsėjis - gruodis J. Kozubovskienė, 

I. Abramavičienė, 

R. Lukšytė. 

 

 o Paskaitų „Psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo 

prevencija“ bei „Išmanieji 

įrenginiai ir vaikystė. Kodėl 

svarbu suderinti?“ 1-12 

klasių mokinių tėvams 

organizavimas. 

Spalis R. Lukšytė,  

J. Kozubovskienė 

 

 o Tėvų klubo, kurį ves VŠĮ 

SOTAS psichologas A.Atas, 

5-8 klasių mokinių tėvams 

veiklos koordinavimas. 

Spalis - lapkritis L.Juravičienė, 

J.Kozubovskienė  

 

 o Visuotinis pirmokų tėvų 

susirinkimas. 

Lapkritis J. Dirginčienė,  

L.Juravičienė,  

V. Avgulienė, 

1-ų klasių mokytojos 

 

 o 10-ų klasių tėvų 

susirinkimas.  

Lapkritis 

 

R.Taraškevičienė, 

I. Abramavičienė, 

L. Juravičienė 

 

 o Visuotinis penktokų tėvų 

susirinkimas. 

Gruodis V.Grigaliūnienė, 

I. Abramavičienė, 

5 klasių vadovai 

 

 o Būsimų pirmokų tėvų 

susirinkimas. 

Kovas J. Dirginčienė,  

L. Juravičienė, 

V. Avgulienė,  

4 kl. mokytojos 

 

 o Tėvų švietimas individualiai 

ar grupėje pagal poreikį. 

Pagal poreikį visus metus V. Avgulienė, 

L. Juravičienė,  

R. Lukšytė, 

I. Abramavičienė,  

J. Kozubovskienė  
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 o Individualios konsultacijos 

tėvams vaikų auklėjimo, 

ugdymo klausimais. 

Pagal poreikį visus metus V. Avgulienė, 

L. Juravičienė, 

R. Lukšytė,  

I. Abramavičienė,  

J. Kozubovskienė 

 

 o Paskaitų, seminarų tėvams 

organizavimas gimnazijoje, 

bendradarbiaujant su 

nacionaline švietimo 

agentūra (NŠA), kitomis 

organizacijomis. 

Pagal poreikį visus metus L. Juravičienė, 

R. Lukšytė,  

I. Abramavičienė,  

J. Kozubovskienė 

 

5.3. Pedagogų švietimas. 

 

 

o Informacijos pateikimas 

mokytojams apie naują 

lankomumo tvarkos aprašą. 

Rugsėjis - spalis R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Grigaliūnienė,  

klasių vadovai 

 

 o 1 kl. ir 5 kl. mokinių 

adaptacijos aptarimai. 

Tyrimų rezultatų 

pristatymai. 

Lapkritis - gruodis L.Juravičienė, 

I. Abramavičienė 

 

 o Atvejų analizės uţsiėmimai 

mokytojams ir klasių 

vadovams. 

Pagal poreikį V. Avgulienė, 

L. Juravičienė,  

R. Lukšytė, 

J. Kozubovskienė 

I. Abramavičienė, 

V. Grigaliūnienė,  

klasių vadovai 

 

6. SOCIALINĖS IR SAVANORIŠKOS MOKINIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

7.1. Dokumentacija. 

 

 

o Lankomumo tvarkos aprašo 

sukūrimas ir įdiegimas. 

Rugsėjis - spalis R.Lukšytė, 

J. Kozubovskienė, 

V. Grigaliūnienė 

 

7.2. Veiklinimas. 

 

 

 

 

o Pagalbos mokyklai veikla. 

o Ekologinė veikla. 

o Projektinė veikla. 

o Socialinė (pedagoginės 

pagalbos) veikla. 

Visus mokslo metus 5-10 klasių vadovai Vadovaujantis „Socialinės 

veiklos organizavimo 

tvarkos aprašu“. 
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o Kita veikla. 

7.3. Informacijos fiksavimas, 

talpinimas į interneto 

svetaines. 

o www.tamo.lt 

o http://old.tuskulenai.lt/ 

Visus mokslo metus. 5-10 klasių vadovai www.tamo.lt 

http://old.tuskulenai.lt/ 
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VGK pirmininkė         Vaida Grigaliūnienė 
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