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                     Situacijos analizė. 

 2020-2021 mokslo metais mūsų mokykloje mokosi  73 mokiniai ir 18 ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupės ugdytinių. 20 iš jų – socialiai – pedagogiškai apleisti vaikai. Tai nustatėme 

mokinių anketavimo, konsultacijų su mokyklos administracija, seniūnijos socialine darbuotoja metu, 

pokalbių su tėvais, globėjais, vaikais, klasių vadovais dėka.  

 Dauguma šių vaikų gyvena kaime, asocialiose šeimose. Tėvai bedarbiai arba skurdţiai 

besiverčiantys iš savo ūkio. Šiose šeimose plinta alkoholizmas, rūkymas. Šias šeimas puikiai ţino 

tiek mokyklos, tiek ir seniūnijos administracija, todėl daţnai jose lankosi, stebi ten gyvenančių 

nepilnamečių prieţiūrą ir kt. Vaikai, gyvenantys tokiose šeimose, daţnai savo namuose pasigenda 

artimųjų dėmesio ir supratimo, todėl yra lengviau paţeidţiami, greičiau pasiduodantys blogai draugų 

įtakai. Daugėja nepilnų šeimų. 

 Šiais mokslo metais mokykloje mokosi 9 specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems 

reikalinga speciali pedagoginė psichologinė pagalba. Keturi iš jų ugdomi pagal individualizuotą 

programą. Pagalbą mokiniams  teikia ne tik juos mokantys mokytojai, bet ir socialinė bei specialioji 

pedagogė, psichologė, logopedė, mokytojo padėjėja. Glaudţiai bendradarbiaujame su tėvais. 

 Miestelis, o tuo pačiu ir mūsų mokykla, yra toliau nuo didesnių miestų ar rajono centrų, 

todėl turiningas laisvalaikio praleidimas, uţimtumas viena iš svarbesnių maţų miestelių ar kaimo 

problemų. Mokyklai tapus daugiafunkciu centru, tai vienintelis informacijos, kultūros, pramogų ir 

sporto centras. Į turiningą laisvalaikio organizavimą ir dalyvavimą stengiamės įtraukti ne tik kuo 

daugiau mokinių, bet ir miestelio bendruomenę, buvusius mokinius, tėvus. Vyksta bendri renginiai, 

varţybos, susibūrimai. Dţiaugiamės, kad yra aktyvių tėvų, kurie patys įsitraukę į mokyklos veiklą, 

skatina ir kitus. 

Vaiko gerovės komisijos darbo tikslas ir uždaviniai 2020 m. 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje. 

Įsitraukti į projekto „Saugi mokykla“ vykdymą. 

2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių paţeidimus, patyčių, ţalingų įpročių, nelankymo ar  

nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos paţeidimų atvejus. 

3. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 

5. Atlikti mokinio ugdymo(si) poreikių pirminį/pakartotinį vertinimą. 

6. Konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir kitais klausimais. 

7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 



      LAUKIAMI REZULTATAI: 

1. Bus kuriama saugi aplinka mokykloje. 

2. Maţės patyčios, vaikai iš rizikos šeimų nejaus socialinės atskirties. 

3. Profesionalią pedagoginę pagalbą gaus spec. poreikių turintys mokiniai. 

4. Iškilus problemai, laiku bus suteikiama kompleksinė pagalba. 

5. Gyvenimo įgūdţiai padės ugdyti sveiką gyvenseną. 

6. Įgyvendinama ţalingų įpročių prevencija. 

 

 

                     VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Preliminari 

vykdymo 

data  

Sėkmės kriterijai Partneriai 

TIRIAMOJI VEIKLA 

1. Situacijos mokykloje 

analizė. Esamos 

padėties aptarimas ir 

vertinimas  Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdţiuose 

VKG pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Kartą per 2 

mėnesius 

Bendradarbiavimas, 

informacijos 

sklaida 

 

Administracija, 

klasių vadovai 

 

2. Mokinių pamokų 

lankomumo kontrolė, 

analizė. Esant 

piktybiniam 

nelankymui 

informuojant 

administraciją, tėvus 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė  

Nuolat Bendradarbiavimas, 

informacijos 

sklaida 

 

Administracija, 

klasių vadovai 

3. Lankymasis 

asocialiose šeimose, 

kartu su seniūnijos 

socialine darbuotoja 

rizikos grupės 

šeimoms 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė; 

klasių vadovai 

Reikalui 

esant 

Bendradarbiavimas, 

teisės paţeidimų 

prevencija 

Administracija, 

klasių vadovai, 

Seredţiaus 

seniūnija 

4. 1 – 10 kl. mok.  

tyrimai;  „Mokinių 

savijauta mokykloje; 

 „Patyčių paplitimas 

mokykloje“. 

Psichologė  

L. Janutė; 

Soc. pedagogė 

L. Bakšenskienė 

2020 m. 

kovo mėn. 

2-4 sav.  

Mokinių sveikatos 

situacijos mokykloje 

analizė, 

Klasių vadovai 

5. Sveikatingumo būklė 

mokykloje. Mokinių 

sveikatos tikrinimo 

rezultatai 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

 V. Veverskienė 

 2020 m. 10 

mėn. 

Mokinių sveikatos 

situacijos mokykloje 

analizė, 

rekomendacijos 

darbui su sveikatos 

problemų turinčiais 

Klasių vadovai  



mokiniais 

6. Pirmokų, penktokų, 

naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos 

tyrimas 

VKG pirmininkė  

L. Šimkevičienė; 

Psichologė L. 

Janutė 

 2020 m. 10 

mėn. 

Bendradarbiavimas, 

psichologinių ţinių 

gilinimas  

 Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

7. VGK posėdţių 

organizavimas 

VKG pirmininkė   

L. Šimkevičienė 

 

2020 m. 

paskutinį 

mėn. 

ketvirtadien

į 

Bendradarbiavimas, 

situacijos mokykloje 

aptarimas, 

informacijos 

sklaida 

Administracija 

PREVENCINĖ ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

8. VG veiklos plano 2020  

m. sudarymas 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Sausio mėn. 

9 d. 

Bendradarbiavimas, 

informacijos 

sklaida 

 

Administracija, 

Klasių vadovai 

 

9. Mokyklos specialistų: 

soc. pedagogės, 

psichologės, 

visuomenės 

sveikatos prieţiūros 

specialistės, logopedės 

darbas su 

mokiniais 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Per visus 

metus 

pagal 

atskirus 

veiklos  

planus 

 

Darbas ir 

jo rezultatai 

aptariami bei 

analizuojami 

VG komisijos 

posėdţiuose  

Klasių vadovai;  

seniūnija; 

VšĮ Seredţiaus 

ambulatorija 

10. Individualūs pokalbiai 

su nusiţengti linkusiais 

mokiniais 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė, 

Psichologė  

L. Janutė 

Reikalui 

esant 

Bendradarbiavimas, 

teisės paţeidimų 

prevencija 

Administracija 

11. Bendradarbiavimas su 

institucijomis, 

dirbančiomis prevencinį 

darbą savivaldybėje ar 

kt. vietovėse. 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Esant 

reikalui 

Bendradarbiavimas, 

teisės paţeidimų 

prevencija 

 

12. Narkotinių medţ., 

alkoholio bei tabako 

vartojimo prevencijos ir 

kt. prevencinių 

programų integravimo 

programos atnaujinimas 

ir vykdymo kontrolė 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Iki spalio 1 

d.; 

kontrolė - 

nuolat 

Formuojami sveikos 

gyvensenos 

įgūdţiai; bus suteikta 

ţinių 

apie smurtinį 

elgesį, patyčias; 

mokoma išvengti 

patyčių ir smurto 

Klasių vadovai, 

dorinio ugdymo, 

biologijos 

mokytojai 

13. Mokytojų, klasių 

vadovų, administracijos 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Pagal 

Jurbarko ŠS 

Bendradarbiavimas, 

informacijos 

Mokytojai, 

klasių vadovai,  



dalyvavimas 

seminaruose ţalingų 

įpročių ir 

nusikalstamumo 

prevencijos klausimais   

ir ŠC planą

 

  

sklaida 

 

administracija 

14. Sąmoningumo didinimo 

mėnuo „Be patyčių“ 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė, 

Psichologė  

L. Janutė 

2020 m. 

kovo mėn. 

Formuojami 

tolerancijos, saugaus 

ir kultūringo elgesio, 

bendradarbiavimo  

įgūdţiai 

Administracija,  

tėvų atstovai 

15. Akcija „Geguţė – 

mėnuo be smurto prieš 

vaikus” 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė, 

Psichologė  

L. Janutė 

2020 m. 

geguţės 

mėn.  

Bus suteikta ţinių 

apie smurtinį 

elgesį, patyčias; 

mokoma išvengti 

patyčių ir smurto 

Mokinių taryba 

16. Lankstinuko „Ciniškas 

elgesys. Kokius signalus 

jis mums siunčia“ 

rengimas ir platinimas. 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė 

 

2020 m. 09 

mėn. 

Bus suteikta ţinių 

apie smurtinį 

elgesį, patyčias; 

mokoma išvengti 

patyčių ir smurto 

Klasių vadovai, 

mokytojai 

17. Tolerancijos dienos 

paminėjimas 

 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė 

 

2020 m. 11 

mėn. 13 d. 

Formuojami 

tolerancijos, saugaus 

ir kultūringo elgesio, 

bendradarbiavimo  

įgūdţiai 

Mokinių taryba 

18. Gerumo akcija prieš Šv. 

Kalėdas  

„Gerumo sparnai“ 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė; 

mokinių taryba 

2020 m. 12 

mėn. 3 sav. 

Gyvenimo įgūdţių 

formavimas; 

mokymasis 

bendrauti ir gerbti 

įvairaus amţiaus 

ţmones 

Seredţiaus 

senelių globos 

namai; 

Baţnyčios 

Caritas 

organizacija 

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS 

19. Sportinio aktyvinimo ir 

sveikos gyvensenos 

įgūdţių formavimo 

diena 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė, 

mokinių taryba 

2020 m. 

birţelio 

mėn. 

Formuojami sveikos 

gyvensenos, fizinio 

aktyvumo 

įgūdţiai 

Sporto būrelių 

vadovai  

Ţ. Stankūnas 

V.Sutranavičius 

20. „Solidarumo“ bėgimas Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė; 

mokyt. L. 

Ţilevičius 

2020 m. 10 

mėn.  

Formuojami sveikos 

gyvensenos, 

pilietinio aktyvumo 

įgūdţiai 

 

 

Klasių vadovai, 

mokytojai 



PAGALBA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS 

21. Spec. poreikių mokinių 

tėvų supaţindinimas su 

parengtomis ugdymo 

programomis 

Dėstantys 

mokytojai 

2020 m. 

01 mėn. 4 

sav., 09 

mėn. 2 

sav. 

Bendradarbiavimas 

su tėvais; pagalba 

vaikui 

Sveikatos 

prieţiūros 

įstaigos 

22. Mokinių, turinčių 

ugdymo sutrikimų, 

pradinio įvertinimo 

atlikimas 

VGK pirmininkė  

L. Šimkevičienė 

Pagal 

poreikius 

Bendradarbiavimas; 

pagalba vaikui 

Mokytojai, 

dirbantys su 

spec. poreikių 

vaikais  

23. Individualaus darbo su 

mokiniais, planų, 

programų, būdų, 

metodų, darbo tempo 

aptarimas 

VGK pirmininkė  

L. Šimkevičienė 

Esant 

reikalui  

Bendradarbiavimas; 

pagalba vaikui 

Mokytojai, 

dirbantys su 

spec. poreikių 

vaikais; tėvai 

24. Aptarti ir suderinti 

mokytojų parengtas 

pritaikytas ir 

individualizuotas 

specialiąsias 

programas 

VGK pirmininkė 

 L. Šimkevičienė 

2020 m. 

01 mėn. 4 

sav., 09-2 

sav. 

 

Bendradarbiavimas; 

pagalba vaikui 

Mokytojai, 

dirbantys su 

spec. poreikių 

vaikais; tėvai 

25. Popietė SUP 

mokiniams, jų tėvams 

ir mokytojams 

„Džiaukimės vaikų 

pasiekimais“ 

Soc. ped. L. 

Bakšenskienė; 

pagalbos vaikui 

specialistės 

2020 m. 

05 mėn. 

Bendradarbiavimas; 

pagalba vaikui 

Mokytojai, 

dirbantys su 

spec. poreikių 

vaikais; tėvai 

 26. Sudaryti, suderinti su 

PPT ir teikti tvirtinti 

direktoriui „Specialiųjų 

poreikių mokinių 

sąrašą“,  „Mokinių, 

turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, 

sąrašus“ 

VGK pirmininkė 

 L. Šimkevičienė, 

logopedė  

J. Ţilevičienė 

2020 m. 

01 mėn., 

09 mėn. 

 

Bendradarbiavimas; 

pagalba vaikui 

Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

27. Metodinės medţiagos 

ir literatūros apie spec. 

poreikių turinčių 

mokinių ugdymą 

kaupimas 

Bibliotekininkė  

V. Kučinskienė 

Nuolat Informacija apie 

spec. poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymą  teikiama 

visai mokyklos 

bendruomenei 

Administracija 

SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS. KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS  VG komisija 

28. Įpareigoti budintį 

darbuotoją, registruoti 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

2020 m. Bendradarbiavimas, 

teisės paţeidimų 

Administracija 

 



į mokyklą atvykusius 

pašalinius asmenis; 

apie paţeidimus 

pranešti 

administracijai, esant 

reikalui informuoti 

policiją. 

reikalams 

 L. Petrauskas 

prevencija 

29. Teisės paţeidimų 

mokykloje fiksavimas, 

analizė. 

Soc. pedagogė  

L. Bakšenskienė 

 

Esant 

reikalui 

Bendradarbiavimas, 

teisės paţeidimų 

prevencija 

Administracija 

30. Tėvų ir mokytojų 

budėjimo 

organizavimas 

mokyklos masinių 

renginių metu 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Esant 

reikalui 

Saugios aplinkos 

uţtikrinimas 

Klasių vadovai; 

mokinių tėvai 

31. Įvykus krizei  

mokykloje organizuoja 

krizės valdymo 

priemones (remiantis 

VG komisijos darbo 

reglamentu) 

VGK pirmininkė 

L. Šimkevičienė 

Esant 

reikalui 

Saugios aplinkos 

uţtikrinimas 

Administracija, 

Jurbarko 

savivaldybė, 

Seredţiaus 

seniūnija ir kt. 

  

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė    

 L. Šimkevičienė 


