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ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2022- 2023  m. m. 

 

I. VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2022 -2023 m. m. 

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos 

vaikui kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą. 

      Uždaviniai: 

1. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą gimnazijoje. 

2. Įvertinti ir spręsti mokinių gimnazijos nelankymo problemas. 

3. Propaguoti sveiką ir saugią gimnazijos  bendruomenės narių gyvenseną. 

4. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui,  

vartojimo padarinius. 

5. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

6. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos  

pažeidimų atvejus. 

7. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

8. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, treneriui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus. 

9. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

10. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje. 

 



 

II. Darbo planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingi asmenys Bendradarbiavimas 

1.  Supažindinti naujai atvykusius mokinius ir darbuotojus su 

Šiaulių sporto gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. 

Iki spalio 20 d. I. Tamošaitienė Klasių auklėtojai 

2.  Supažindinti naujai atvykusių gimnazijos mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su Šiaulių sporto gimnazijos smurto ir 

patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. 

Lapkričio mėn. B. Mažonavičienė, 

 I. Tamošaitienė 

Klasių auklėtojai 

3.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo programos vykdymas (integruota į ugdymo procesą, 

klasių valandėles). 

Visus mokslo metus Dalykų mokytojai, 

klasės auklėtojai 

Socialinė pedagogė, 

psichologė, 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

4.  Teikti konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 

problemų, susijusių su mokinių gimnazijos nelankymu, 

netinkamu elgesiu,  mokymosi motyvacijos stoka. 

Esant reikalui L. Ramonienė 

I. Tamošaitienė 

 

Klasių auklėtojai 

5.  Informuoti tėvus apie mokinio taisyklių pažeidimus ir 

neleistinų medžiagų vartojimą (psichotropinių medžiagų, 

energetinių gėrimų, cigarečių ir elektroninių cigarečių) 

vartojimą. 

Užfiksavus faktą I. Tamošaitienė Klasių auklėtojai 

6.  Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius, sprendžiant 

mokinių mokymosi sunkumų, elgesio bei lankomumo 

problemas bei kitus einamuosius klausimus. 

Vieną kartą per 

mėnesį arba esant 

reikalui 

B. Mažonavičienė, 

 I. Tamošaitienė 

Gimnazijos pedagogai 

7.  Vaiko gerovės komisijos narių kvalifikacijos kėlimas. Visus mokslo metus VGK nariai Psichologė 

8.  Teikti pagalbą naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams. Pagal poreikį L. Ramonienė 

I. Tamošaitienė 

Klasių auklėtojai 

9.  Socialinių įgūdžių ugdymas. Pagal poreikį I. Tamošaitienė Klasių, bendrabučio auklėtojai 

10.  Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinti daugiausiai be 

pateisinamos priežasties praleidžiančius mokinius bei taikyti 

jiems poveikio priemones, numatytas lankomumo tvarkos 

apraše. 

Visus mokslo metus B. Mažonavičienė, 

 I. Tamošaitienė 

Klasių auklėtojai, treneriai, 

gimnazijos administracija 

11.  Projekto „Mes rūšiuojam“ vykdymas. Visus mokslo metus I. Tamošaitienė Mokyklos bendruomenė, UAB 

„Atliekų tvarkymo centras“ 



12.  Organizuoti prevencinius reidus dėl vėlavimo į gimnaziją ir 

uniformų dėvėjimo. 

Visus mokslo metus VGK nariai Klasių, bendrabučio 

auklėtojai, dalykų mokytojai 

13.  Organizuoti prevencinius reidus dėl neleistinų daiktų turėjimo 

mokykloje 

Visus mokslo metus VGK nariai Administracija, Šiaulių miesto 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnai 

14.  Bendrabučio aplinkos ir mokinių santykių stebėjimas. Kartą per mėnesį VGK nariai Bendrabučio auklėtojai 

15.  Aptarti 2022 – 2023 m.m. mokinių sutrikusių funkcijų 

lavinimo, mokymosi negalių šalinimo programas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, veiklos  kryptis ir 

strategijas sutrikus specifinėms pažinimo funkcijoms, švietimo 

pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams bei specialiosios pedagogės veiklos planą.  

Rugsėjo mėn. D. Baltutienė 

 

VGK nariai, dalykų 

mokytojai, miesto 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistai 

16.  Mokinių, kuriems skirta specialiojo pedagogo pagalba, sąrašo 

tvirtinimas. 

 

Rugsėjo mėn. D. Baltutienė 

 

Miesto pedagoginė 

psichologinė tarnybą 

17.  Prevencinės programos Lions Quest  „Raktai į sėkmę“  

vykdymas. 

Visus metus Klasių auklėtojai Dalykų mokytojai 

18.  Psichinės sveikatos dienos paminėjimas. 

Paskaita III klasių mokiniams - kas yra psichologija, 

psichologas ir kuo jis gali padėti. 

Spalio mėn. L. Ramonienė Klasių auklėtojai 

19.  Paskaita mokinių tėvams – ką veikia gimnazijoje psichologas, 

kuo gali padėti, su kokiomis problemomis susiduria vaikai. 

Atsakinėjimas į užduodamus klausimus. 

Lapkričio mėn. L. Ramonienė Klasių auklėtojai 

20.  Projektas: „Draugystės paslaptis “. Spalio  -  balandžio 

mėn. 

R. Daužvardis, 

V. Daužvardienė, 

I. Tamošaitienė 

B. Mažonavičienė 

Šiaulių Spindulio ugdymo 

centro ugdytiniai ir pedagogai  

21.  Pyragų diena. Lapkričio mėn. VGK nariai Gimnazijos bendruomenė 

22.  Paskaita 8 - tų klasių mokiniams: „Kokie pavojai slypi už 

elektroninės cigaretės dūmo“. 

Lapkričio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

 Lektorius E. Kalinaitis 

23.  Atlikti ir pristatyti gimnazijos administracijos posėdyje  naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą. 

Lapkričio mėn. B. Mažonavičienė Klasių auklėtojai 

24.   Organizuoti Tarptautinę Tolerancijos dieną (8 klasių ir I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams). 

Lapkričio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

L. Ramonienė 

Mokinių taryba, dorinio 

ugdymo mokytojos. 



25.  Paskaita  8 kl. - I gimnazijos klasių mokiniams: „Patyčios ir jų 

pasekmės“. 

Lapkričio mėn. I. Tamošaitienė Šiaulių miesto policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnai 

26.  AIDS dienai paminėti orgnizuojamas protmušis. Gruodžio mėn. I. Tamošaitienė 

Klasių auklėtojai. 

VGK nariai 

27.  Tarptautinė antikorupcijos diena. Gruodžio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

Istorijos, dorinio ugdymo, 

dailės mokytojai 

28.  Projektas „Iš širdies į širdį“. Lapkričio – gruodžio 

mėn. 

B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė,  

V. Daužvardienė, 

R. Daužvardis 

Klasių auklėtojai 

29.  Renginys „Mūsų širdys plaka vienu ritmu“. Gruodžio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

Šiaulių specialiojo ugdymo 

centro bendruomenė, Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos 

mokiniai 

30.  Organizuoti paskaitą „Pirotechnikos priemonių įsigijimas, 

naudojimas ir atsakomybė. Pirmoji medicininė pagalba 

nelaimės atveju“ (8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniams). 

Gruodžio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

 Savanoriški saugos būriai 

31.  Paskaita mokiniams: “Naujosios psichoaktyvios medžiagos: 

iššūkiai, pavojai, požymiai“. 

Sausio mėn. B. Mažonavičienė, 

I. Tamošaitienė 

 

32.  Filmų vakaras skirtas socialinės atskirties ir patyčių mažinimui.  Sausio mėn. I. Tamošaitienė „Nepatogaus kino klasė“ 

33.  Paskaita I gimnazijos klasės mokiniams Viešosios tvarkos 

pažeidimai 

Vasario mėn. I. Tamošaitienė Šiaulių miesto policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnai 

34.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokymosi 

rezultatų aptarimas po I – mojo pusmečio. 

Vasario mėn. D. Baltutienė VGK nariai 

 

35.  Paskaita II gimnazijos klasės mokiniams: Prekyba Žmonėmis. Kovo mėn. I.Tamošaitienė Lietuvos „Caritas‘ 

36.  Prevencinė veiksmo savaitė: „ Sveika, saugi, patraukli 

mokykla“. 

Kovo mėn. VGK nariai 

 

 Vaikų linija 

37.  Paskaita I-II gimnazijos klasių mokiniams „Patyčios ir jų 

pasekmės“. 

Kovo mėn. I. Tamošaitienė Šiaulių miesto policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnai 

38.  Paskaita IV klasės mokiniams Apie stresą, nerimą ir jo įveikimo 

būdus. 

Kovo – balandžio 

mėn. 

L. Ramonienė Klasių auklėtojai 

39.  Pokalbis apie savižudybes su III, IV klasių mokiniais. Kovo – balandžio 

mėn. 

L. Ramonienė Klasių auklėtojai 



40.  Renginys skirtas Jaunimo solidarumo dienai. Balandžio mėn. I. Tamošaitienė, 

B. Mažonavičienė  

Sauliaus Sondeckio menų 

gimnazijos ir Telšių Džiugo 

gimnazijos mokinių tarybos 

41.  Akcija „STOP“ nerūkymo dienai paminėti.  Gegužės mėn. I. Tamošaitienė, 

B. Mažonavičienė 

Gimnazijos mokinių tarybos 

42.  Prevencinis renginys skirtas miesto bendruomenei: „Aktyvus, 

sveikas, laimingas“ 

Gegužės mėn.  B. Mažonavičienė, 

 I. Tamošaitienė, 

L. Adomaitis 

Šiaulių miesto policijos 

komisariato bendruomenės 

pareigūnai, Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos 

valstybės reikalų ministerijos 

Pakrančių apsaugos rinktinės 

Šiaulių užkarda 

43.  Krizės valdymo priemonių organizavimas mokykloje 

įvykus krizinei situacijai. 

Esant krizei Direktorius, VGK nariai Gimnazijos bendruomenė 

44.  Parengti VGK veiklos ataskaitą. Rugpjūčio  mėn. B. Mažonavičienė VGK nariai 
 
 

Pastaba: esant reikalui paliekama teisė metų eigoje koreguoti veiklos planą. 
 

 


