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2021-2022 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau- VGK) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko geroves susijusias 

funkcijas. 

Veiklos sritis Atsakingas Taikoma priemonė, laikas Priemonės pristatymo, 

probleminių aspektų 

aptarimo VGK 

numatomas laikas 

Veiklos efekto rodikliai 

Esama situacija Laukiamas 

rezultatas 

Įtraukusis 

ugdymas 1-4 kl. 

 

R. Radzevičienė Pirmų klasių mokinių skaitymo gebėjimų 

netolygumų identifikavimas ir mokinių, kuriems 

reikalinga pagalba sąrašo parengimas. 

 

Nuotolinio mokymosi metu susidariusių 

mokymosi sunkumų 2-4 kl. identifikavimas ir 

tikslinių grupių sudarymas, bei poreikio valandų 

panaudojimas. 

 

 

 

Mokinių, kuriems reikalinga pagalba ruošiant 

namų darbus identifikavimas, sąrašo parengimas 

ir pristatymas. 

 

Pirmokų adaptacijos mokykloje tyrimas, lapkritis-

sausis. Ats. R. Kuprytė 

 

Didelį mokymosi potencialą (DMP) turinčių 

mokinių  atpažinimo tyrimas (2-3 klasės). Ats. R. 

Kuprytė 

Spalio mėnuo. Ats. 

pirmokų mokytojos 

 

 

2-4 kl. mokinių  

mokymosi spragų 

identifikavimas (rugsėjo 

mėn.) ir likvidavimas 

(visus mokslo metus).  

Ats. 2-4 kl. mokytojos  

 

Spalio mėnuo. Ats. 2-4 

kl. mokytojos 

 

 

Sausio 4 savaitė 

 

 

3-ios klasės - spalis 

2-os klasės - gegužė 

Skaito 

skiemenimis 25% 

 

Individuali 

pažanga 91,17 % 

 

 

 

 

Individuali 

pažanga 91,17 % 

 

Skaito 

skiemenimis 

100% 

 

Individuali 

pažanga 92%. 

 

 

 

 

 

Individuali 

pažanga 92%. 

 



Įtraukusis 

ugdymas 5-8 kl. 

 

O. Karoblienė 1. Nuotolinio mokymosi metu susidariusių 

mokymosi sunkumų identifikavimas ir mokinių, 

kuriems reikalinga mokymosi pagalba,  sąrašo 

parengimas (rugsėjo III- spalio I sav.) Ats. O. 

Karoblienė  

 

 

2. Mokiniams, kuriems būtų reikalingas 

kuravimas dėl mokymosi, elgesio, nepriežiūros 

namuose ar kt. problemų, identifikavimas. Ats. O. 

Karoblienė 

 

 

3. Tikslinių mokymosi grupių nuotolinio 

mokymosi metu susidariusių mokymų sunkumų 

šalinimui darbo organizavimas (nuo spalio III 

sav.). Ats. S. Martinonienė. O. Karoblienė  

 

 

 

4. I pusmečio rezultatų analizės pristatymas. Ats. 

O. Karoblienė 

 

 

5. II pusmečio rezultatų analizės pristatymas. Ats. 

O. Karoblienė 

 

 

 

 

 

 

  
 

6. VDU vykdomo tyrimo veiklos 6a klasėje, 

darbas su mokytojais. Rugsėjis-gruodis, ats. I. 

Navickienė, O. Karoblienė 

1. 5-8 kl. mokinių 

mokymosi sunkumų 

identifikavimas (rugsėjo 

mėn.). Identifikuotų 

mokinių sąrašo 

pristatymas VGK (spalio 

11d.).  

2. Išskirtų mokinių 

pristatymas VGK (spalio 

11d.) 

 

 

3. Lapkričio 29d. 

tikslinių mokymosi 

grupių rezultatų 

pristatymas, tolimesnio 

veikimo numatymas. 

Ats. O. Karoblienė 

 

4. Vasario 7d. rezultatų 

pristatymas VGK, 

sprendimų priėmimas. 

Ats. O. Karoblienė 

 

5. Birželio III sav. 

rezultatų pristatymas 

VGK, sprendimų 

priėmimas dėl kitų 

mokslo metų pagalbos 

mokantis organizavimo. 

Ats. O. Karoblienė 

 

 

6. Rekomendacijų dėl 

gebėjimo identifikuoti  

mokymosi barjerus ir jų 

įveikimo aptarimas su 

Individuali 

pažanga 77,5% 

Individuali 

pažanga 78% 



7. 5 klasių pamokų stebėjimas, mokymosi barjerų 

identifikavimas, pagalbos suplanavimas. Spalis, 

ats. I. Navickienė 

  

tyrėjų komanda, 

pateikimas visiems 6a kl. 

mokytojams (gruodžio 

mėn.). Ats. I. 

Navickienė, O. 

Karoblienė 

Socialinis ir 

emocinis 

ugdymas 

1-4 kl. 

 

R. Kuprytė 

G. Lengvenienė 

 

Kultūringo elgesio gebėjimų ugdymas, pagal 

atskirą susitarimą su pradinių klasių 

mokytojomis. 

 

 

 

 

Suplanuotos ir pravestos kl. val. apie baimę (I 

pusm.) ir apie laimę (II pusm.) Ats. R. Kuprytė, 

G. Lengvenienė 

 

Socialinių emocinių barjerų šalinimas 3-iose 

klasėse. Ats. R. Kuprytė 

Išsiugdžiusių kultūringo 

elgesio gebėjimus 

mokinių skaičius 

fiksuojamas mokyklos 

veiklos įsivertinime. 

 

90,6 proc. 

Mokinių yra 

išsiugdę 

kultūringo elgesio 

gebėjimus. 

 

 

91 proc. 

Mokinių bus 

išsiugdę 

kultūringo 

elgesio 

gebėjimus. 

Socialinis ir 

emocinis 

ugdymas 

5-8 kl. 

 

R. Kuprytė 

I. Navickienė 

Socialinio ir emocinio ugdymo sistemos 

tobulinimas ir diegimas: 

-4 MSG EQ sistemos diegimo praktikai ir teorijai. 

Spalis, gruodis, balandis, birželis. Ats. R. 

Kuprytė, I. Navickienė 
-Pravesta bent viena atvira pamoka EQ tema ir 

parengtas planas norintiems pamoką pritaikyti. 

Rugsėjis. Ats. R. Kuprytė, I. Navickienė 

  

Suplanuotos ir pravestos kl. val. apie baimę (I 

pusm.) ir apie laimę (II pusm.) Ats. R. Kuprytė, 

I. Navickienė 

 

 

2022 m. gegužės mėn. 2019 m. spalio 

mėn. 3-6 kl. 

mokinių EQ balo 

vidurkis buvo 64 

(max 96), 

mokytojų EQ 

apklausos 

rodiklio vidurkis 

8,5 (max 10), 

tėvų EQ 

apklausos 

rodiklio vidurkis 

8,5 (max 10) 

Bendruomenės 

narių emocinio 

intelekto 

apklausos 

rodikliai 

pagerės bent 2 

balais 

(mokinių),bent 

0,2 įverčio 

(mokytojų ir 

tėvų) 

Krizių valdymas 

 

I.Navickienė Operatyviai reaguojama į kiekvieną iškilusią 

krizinę situaciją, sudaroma darbo grupė situacijos 

sprendimui. 

-  

- 

- 



Smurto ir 

patyčių, 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

1-8kl. 

R. Kuprytė 

G. Lengvenienė 

I. Navickienė 

Patyčių ir smurto prevencijos veiklos numatytos 

2021-2022 m.m. OPKUS plane. Ats. I. 

Navickienė 

 

 

Tyrimo rezultatai 

atskiroms bendruomenės 

grupėms pristatomi 

gruodžio-sausio mėn. 

Ats. I. Navickienė 

 

Patyčių skaičius 

tenkantis vienam 

3-8 kl. mokiniui 

9,7 

Patyčių 

skaičius 

tenkantis 

vienam 3-8 kl. 

mokiniui 

9,7 

Neigiamų socialinių veiksnių projekto 

įgyvendinimas. Veiklos numatytos projekto 

programoje. Ats. G. Lengvenienė 

*Veiklų refleksijos 

viešinamos mokyklos 

bei vyturio pagalbos  

facebook paskyrose, su 

kiekviena klase, 

kiekviena veikla 

aptariama su klasių 

vadovais.  

*Projekto įgyvendinimo 

ataskaita pateikiama 

Panevėžio miesto 

Švietimo skyriaus 

administracijai. 

*Mokyklos VGK 

komisijai veiklų 

apibendrinimas 

pateikiamas 2022 sausio 

– vasario mėn. 

Probleminės 

kryptys, įvardytos 

klasės valandėlių 

metu:  

1.Po nuotolinio 

mokymosi 

pablogėjusi 

mokinių socialinė 

- emocinė 

savijauta. 

2.Juntama 

bendradarbiavimo 

stoka tarp klasės 

mokinių. 

3.Mokinių baimė 

prasidedant 

naujiems mokslo 

metams ir su 

kokiais įššūkiais 

jiems teks 

susidurti. 

1.50proc. 

mokinių po 

užsiėmimų 

jaučia 

pagerėjusią 

emocinę 

būseną. 

2. Bent 30 

proc. Mokinių 

teigimu po 

užsiėmimų 

juntamas 

sustiprėjęs 

klasės 

mikroklimatas 

3. Ne mažiau, 

kaip pusė 

mokinių 

jaučiasi 

esantys 

pasiruošę 

naujiems 

įššūkiams 

laukiantiems 

per mokslo 

metus. 

Pagalbos 

individualiam 

mokiniui 

organizavimas 

I.Navickienė VGK posėdžių organizavimas pagal poreikius, 

Pagalbos planų sudarymo inicijavimas. 

- - - 

___________________________________ 


