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            KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

1.Tikslas: Stebėti ir analizuoti mokinių asmeninės pažangos ūgtį ir skatinti mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

1.1. Uždavinys: Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos 

vaikui teikimą, tariantis  su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos 

ir būdų. 

1.2. Uždavinys Rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo renginius su vaiko mokymosi motyvacijos 

kėlimu susijusiose srityse progimnazijoje dirbantiems mokytojams. 

2. Tikslas: Įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į progimnazijos veiklas siekiant ugdyti 

mokinių kompetencijas ir puoselėti pozityvias vertybes. 

2.1. Uždavinys: Organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, saugios ir palankios vaiko ugdymui 

aplinkos kūrimą, pasitelkiant socialinius partnerius. 

2.2. Uždavinys: Skatinti progimnazijos bendruomenės narius dalyvauti prevenciniuose renginiuose. 

1.Tikslas: Stebėti ir analizuoti mokinių asmeninės pažangos ūgtį ir skatinti mokinių 

mokymosi motyvaciją.  

1.1.Uždavinys: Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos 

vaikui teikimą, tariantis  su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo 

formos ir būdų.  

Priemonės Atsakingi Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

1.1.1.Organizuoti VGK 

posėdžius mokinių mokymosi 

pasiekimų dinamikos, 

individualios pažangos, 

mikroklimato pokyčių klasėse,   

bendruomenės narių tarpusavio 

santykių ir kitų su vaiko gerove 

susijusių aspektų  analizavimui 

ir aptarimui.  

VGK nariai, klasių 

vadovai  

2023 m. 1 kartą per mėnesį 

1.1.2.Inicijuoti trišalius 

(mokytojas–mokinys–tėvas) 

pokalbius. 

VGK nariai, klasių 

vadovai 

2023 m. Pagal poreikį 

1.2. Uždavinys Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su vaiko mokymosi 

motyvacijos kėlimu, dalintis gerąja patirtimi. 

Priemonės Atsakingi Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

1.2.1. Dalyvauti  mokymuose 

pedagogams vaikų socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

ugdymo, kitose su vaiko gerove 

susijusiose srityse, dalintis 

gerąja patirtimi po mokymų. 

VGK nariai  2023 m. Pagal progimnazijos 

planą, pagal poreikį 
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1.2.2. Gerosios švietimo 

pagalbos patirties sklaida  

progimnazijoje ir už jos ribų. 

VGK nariai 2023 m.    

2. Tikslas: Įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į progimnazijos veiklas siekiant ugdyti 

mokinių kompetencijas ir puoselėti pozityvias vertybes. 

2.1.Uždavinys: Organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, saugios ir palankios vaiko ugdymui 

aplinkos kūrimą, pasitelkiant socialinius partnerius. 

Priemonės Atsakingi Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

2.1.1.Atlikti progimnazijos 

mokymosi aplinkos saugumo 

bei bendruomenės narių 

tarpusavio santykių vertinimą, 

išskiriant problemines sritis. 

VGK nariai Lapkričio – 

gruodžio mėn..  

Vertinime dalyvauja  

progimnazijos 

bendruomenės nariai. 

2.1.2.Integruotos ugdomosios 

veiklos „Kartu mes galime!“, 

skirtos smurto ir  patyčių 

prevencijai organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

VGK nariai Kovo mėn.  PUG, 1-8 kl. 

mokiniams. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto ir rajo-

no policijos komisaria-

to Bendruomenės poli-

cijos pareigūnais, ŠPT 

specialistais 

2.1.3.Mokinių  švietimo 

organizavimas alkoholio, e. 

cigarečių ir kitų psichoaktyvių  

medžiagų vartojimo prevencijos 

klausimais 

V. Baniulienė   2023 m.. 5-8 kl. mokiniams. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto ir rajo-

no policijos komisaria-

to Bendruomenės poli-

cijos pareigūnais.  

2.1.4.Paskaitų „Elgesys viešose 

vietose ir atsakomybė“ 

organizavimas.  

V. Baniulienė 2023 m..  5-8 kl. mokiniams. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto ir rajo-

no policijos komisaria-

to Bendruomenės poli-

cijos pareigūnais. 

2.1.5. Mikroklimato klasėje 

gerinimo užsiėmimai mokiniams 

VGK nariai 2023 m. 5-8 kl mokiniams. 

Bendradarbiavimas su 

ŠPT specialistais 

2.1.6. Paskaitų  sveikos 

gyvensenos tema 

organizavimas. 

M. Kubilienė  2023 m. 7-8 kl. mokiniams. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių r. VSB 

 

2.1.7. Ankstyvosios 

intervencijos programos 

įgyvendinimas.  

M. Kubilienė Rugsėjo – 

gruodžio mėn.  

Pagal poreikį. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių r. VSB 
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2.2.Uždavinys: Skatinti progimnazijos bendruomenės narius dalyvauti prevenciniuose renginiuose.  

Priemonės Atsakingi Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

2.2.1.Informacijos sklaida 

bendruomenės nariams ir 

kvietimas dalyvauti kontaktinėse 

bei nuotolinėse psichologų, 

sveikatos specialistų paskaitose.  

VGK nariai, klasių 

vadovai  

2023 m  Bendruomenės 

nariams 

2.2.2. Integruotos ugdomosios 

veiklos „Tavo pasirinkimas“, 

skirtos psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo ir priklausomybių 

prevencijai organizavimas ir 

įgyvendinimas.  

VGK nariai Lapkričio mėn. Bendruomenės 

nariams 

 

2.1.3.Mokinių  tėvų švietimo 

organizavimas alkoholio, 

e.cigarečių, tabako ir kitų 

psichoaktyvių  medžiagų 

vartojimo prevencijos 

klausimais 

VGK nariai  2023 m 5-8 kl. mokinių 

tėvams. 

Bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto ir rajo-

no policijos komisaria-

to Bendruomenės poli-

cijos pareigūnais.  

2.1.4. ŠPT specialistų paskaitos 

apie vaikų priklausomybes nuo 

virtualios aplinkos 

organizavimas. 

VGK nariai Kovo  mėn. 1–8 kl. mokinių 

tėvams 
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