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                                              Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos  

                                          Vaiko  Gerovės komisijos  veiklos planas 

                                                                   2019 m.m. 

2018 metų situacijos analizė. 

                    2018 m. sausio – gegužės mėn. I-IV klasėse mokėsi 328 mokiniai. Priešmokyklinėse 3 

grupėse mokėsi 69 mokiniai. Viso mokykloje mokėsi 397 mokiniai. 2018 m. rugsėjo – gruodžio 

mėn. I-IV klasėse mokėsi 318 mokinių. 4 piešmokyklinėse grupėse mokėsi 83 mokiniai. Viso 

mokykloje mokėsi 400 mokinių. 2018m. sausio – gegužės mėn. SUP buvo skirtos 29 mokiniams 

(individualizuotos progr. 16 mokinių, pritaikytos progr.13 mokinių). 2018 m. rugsėjo – gruodžio 

mėn SUP skirtos 25 mokiniams (individualizuotos 13 mok., pritaikytos progr. 12 mokinių).  2018 

m. sausio - gegužės mėn. sutrikusios kalbos ir komunikacijos užsiėmimus lankė  priešmokyklinės 

grupės ir  I klasės 45 mokiniai (logopedė Dalia Antanavičienė) ir 17 mokinių iš II-IV klasių 

(logopedė Daina Borisevičienė).  2018m. rugsėjo –gruodžio mėn. logopedinius užsiėmimus lankė 

69 priešmokyklinės gr. ir I klasės mokiniai (logopedė Dalia Antanavičienė).  2018m. rugsėjo mėn. – 

gegužės mėn. didelę pagalbą mokytojams ir spec. pedagogei teikė mokytojo padėjėja Rasa 

Dičiūnienė.  2018m. rugsėjo – gruodžio mėn. mokytojo padėjėja dirbo Svetlana Andriuškevičienė. 

2018m.sausio-gegužės mėn. veikė 17 neformalaus švietimo programų užsiėmimai. Juos lankė 217 

mokinių. 2018 m. sausio – gruodžio mėn. mokykloje veikė 14 neformalaus švietimo programos. 

Juos lankė 184 mokiniai. Nemokamas maitinimas 2018m. sausio-gegužės mėn. buvo skirtas 107  

mokiniams. 2018m. rugsėjo – gruodžio mėn nemokamas maitinimas skirtas 135 mokiniams. 

Važiuojančių mokinių į mokyklą ir iš mokyklos autobusais  2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 

buvo132 mokiniai. 3  prailgintos dienos grupes lankė 2018 m. sausio mėn.- gegužės mėn. 85 

mokiniai. Dienos centro „Draugai“ užsiėmimus lankė  ---- mokinių.  

Vyko 13 VGK posėdžių, kuriuose analizuota mokinių elgesio taisyklių pažeidimai, nepriežiūra 

namuose, smurto artimoje aplinkoje, vaikų tarpusavio, tėvų ir vaikų santykių problemos, mokymosi 

sunkumų priežastys.  Psichologinę pagalbą 139 klientams teikė psichologė Zita Aleksandravičienė. 

Įvyko 319 individualios konsultacijos, pravesti 23 grupiniai užsiėmimai vaikams. Ji ruošė 

rekomendacines priemones, rengė pranešimus, talpindavo straipsnius informaciniame stende, vedė 

saugumo įgūdžių pamokėles, bendravimo įgūdžių užsiėmimus, tarptautinės šypsenos dienos 

paminėjimą, tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą, organizavo respublikinės akcijos 

minėjimus („Veiksmo savaitė BE patyčių“), vedė individualius pokalbius su mokiniais, mokinių 

tėvais, mokytojais. Kartu su socialine pedagoge Viktorija Novodvorskiene, mokyklos administracija 

vykdė pirmų klasių mokinių adaptacinę stebėseną. Buvo vykdoma 1-2 klasių ir 3d klasės mokinių 

pertraukų metu veiklos ir elgesio stebėsena. Pravestas tarptautinės triukšmo suvokimo dienos 

paminėjimas. Socialinė pedagogė  daug dėmesio skyrė darbui  su mokiniais, mokinių šeimomis, 

klasės vadovais užimtumo organizavimo ir kontrolės klausimais, vykdė tiriamąją veiklą su rizikos 

grupės mokiniais, rengė renginius skirtus socialiniai kompetencijai ugdyti, organizavo prevencinius 

renginius, padėjo mokytojams spendžiant mokinių socialines problemas. VGK narės dalyvavo 

rengiant mokyklos Sporto ir sveikatingumo šventes, vykdė Nacionalinius standartizuotus mokinių 

pasiekimų testus.  
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Vyko tarp institucinis bendradarbiavimas  su Zarasų švietimo pagalbos tarnyba, Vaikų teisių 

apsaugos tarnyba, tarp institucinio bendradarbiavimo tarnyba, rajono savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisija, rajono VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centru,  Socialinių  paslaugų 

centru, Vaikų dienos centru „Draugai“, Ignalinos visuomeninės sveikatos biuro Zarasų skyriumi. 

Mokykloje nuosekliai įgyvendinama Smurto ir patyčių prevencinė programa. VGK nariai yra  baigę 

Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymus. Sukaupta „Krizių valdymas ugdymo įstaigose“ 

medžiaga. Paruoštas ir patvirtintas mokyklos krizių valdymo planas.  VGK narės  nuosekliai kelia 

kvalifikaciją dalyvaudamos  kvalifikaciniuose seminaruose ir savo patirtimi dalinasi su 

pedagogėmis, klasių vadovais. 

Laikinosios grupės moksleiviai, besimokantys pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas  

(spec. pedagogė Daina Borisevičienė ir mokytojo padėjėja Rasa Dičiūnienė),  dalyvavo  

respublikiniame projekte „Margučių kraitė“, įvairiose edukacinėse veiklose Zarasų viešojoje 

bibliotekoje. Mokiniai turi galimybę naudotis kompiuteriu, multimedija. Laikinojoje grupėje 

besimokančių mokinių tėveliai  buvo pakviesti į susirinkimus  balandžio ir spalio mėnesį, kurių 

metu buvo aptariami mokymosi pasiekimai, išklausyti tėvų pageidavimai, diskutuojama apie vaikų 

užimtumą po pamokų. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Regina Antipova vedė pamokėles sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Paruošė švietėjiškus informatyvius stendus. Atsakingai 

dalyvavo mokinių varžybų metu. Teikė individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir 

asmens higienos įgūdžių formavimo. Mokykloje, siekiant užtikrinti emocinį saugumą, 6 mokytojos 

įgyvendina prevencinę programą „Antras žingsnis“. Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama 

prevencinė programa „Zipio draugai“ . Dėl kitų mokytojų, norinčių  turėti teisę dirbti su prevencine 

programa „Antras žingsnis“,  yra pateiktas prašymas VšĮ „Vaiko labui“. Kol kas kvietimas į 

seminarus yra vilkinamas. Todėl  mokytojos naudoja „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programą. 

                                                         Prioritetai 

                                          Mokinių saugumas ir savijauta. 

                                             Smurto ir patyčių prevencija. 

                                                                Tikslai 

1. Koordinuoti ir įgyvendinti Smurto ir patyčių programos vykdymą.  

2. Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pirminį  bei pakartotinį įvertinimą. 

2. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės 

raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje. 

3. Formuoti teisingas nuostatas bei skatinti mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą. 
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Uždaviniai: 

1. Teikti konsultacinę, metodinę, informacinę pagalbą mokiniams, tėvams, pedagogams. 

Įgyvendinti priemones, kurios padėtų ugdyti socialinius įgūdžius, stiprintų moralines 

nuostatas. 

2. Tėvų susirinkimų,  klasių valandėlių, renginių metu teikti informaciją apie emocinio intelekto 

ugdymą, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją. 

3. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

4. Įvykus krizei mokykloje, įvertinti krizės aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo 

priemones. 

5. Bendradarbiauti su savivaldybės VGK, VVTAĮT, LŠC, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba, 

policija, kitomis institucijomis. 

4. Dalyvauti konkursuose ir akcijose. 

                                                5 . Puoselėti palankų mikroklimatą  mokykloje. 

Eil. 

Nr 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Pastabos 

1. VGK veiklos plano 2019 

m.m. parengimas 

N. Ragauskienė, 

VGK nariai 

2019-01  

 

 

 2.           Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas 

 

2.1 Mokinių, turinčių mokymosi 

sunkumų, identifikavimas,  

D.Borisevičienė 

D.Antanavičienė 

Pagal poreikį bei 

pasibaigus PPT 

pažymų galiojimo 

laikui. 

 

2.2 Pakartotinis jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

įvertinimas 

 

2.3 Pirminis specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

identifikavimas  

D.Borisevičienė 

D.Antanavičienė 

Pasibaigus mokslo 

metų pusmečiui 

 

2.4 Kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų turinčių mokinių 

identifikavimas. 

D.Antanavičienė 2019-09  

2.5 Specialiojo pedagogo, 

psichologo, logopedo 

konsultacijos mokinių 

tėvams. 

D. Borisevičienė 

D.Antanavičienė 

Per visus mokslo 

metus 

 

2.6 Bendradarbiavimas su Zarasų 

švietimo pagalbos tarnyba  

dėl mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

D.Borisevičienė 

D.Antanavičienė 

Per visus mokslo 

metus 
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nustatymo, ugdymo 

programų pritaikymo ar 

individualizavimo. 

 

         3.          Prevencinis darbas 

 

 

3.1 Paukštelių ir žvėrelių 

maitinimas (atsižvelgiant į 

klimatines sąlygas) 

 

2019 - 01.02,03,  Viktorija 

Novodvorskienė, 

klasių vadovai 

 

3.2 Vadovėlių, mokymosi 

priemonių tvarka, saugojimas  

ir tausojimas 

01-02 mėn. 

 

11,12 mėn.  

V. Novodvorskienė  

A. Semionova, 

R. Antipova 

 

3.3 Susitikimai su sveikatos 

priežiūros, policijos ir 

gelbėjimo tarnybų 

darbuotojais. 

Per visus mokslo 

metus 

 VGK  

nariai 

 

3.4 Stendo, skirto „Emocija+“ 

atnaujinimas 

01-  02 mėn. N. Ragauskienė, 

Z. Aleksandravičienė, 

R. Dičiūnienė 

 

3.5 Piešinių paroda 

„Kuo norėčiau būti užaugęs“ 

2019-01,02 mėn. V, Novodvorskienė  

3.6 Sveikos gyvensenos 

propagavimas (Apie žalingų 

įpročių žalą ) 

2019-03,04 V. Novodvorskienė, 

Regina Antipova,  

Klasių vadovai 

Pagal atskirą 

planą 

3.7 Akcija „Baltasis badas“ ( 3-4 

kl.)  ir  „Padėkime 

paukšteliams“ 

(priešmokyklinės gr.) 

2019-01,02,03 

mėn. 

V. Novodvorskienė, 

Klasių vadovai 

 

3.9 Savaitė be patyčių 03 Z. Aleksandravičienė, 

V.Novodvorskienė 

Pagal atskirą 

planą 

 

3.10 

Akcija „Tylos versmė“. 

Tarptautinės triukšmo 

suvokimo dienos 

paminėjimas 

04 Z.Aleksandravičienė, 

R. Antipova 

Pagal atskirą 

planą 

3.11 „Švara ir tvarka visur“ 

 

04 V. Novodvorskienė Renginiai pagal 

atskirą planą 

3.12 Sporto ir sveikatingumo 

diena 

 

05, 09 N. Ragauskienė, 

R.Antipova 

 

Kartu su 

Mokyklos 

tarybos nariais 

3.13 Saugus elgesys vasaros 

atostogų metų. 

Saugaus elgesio savaitė 

„Saugus esu, kai žinau“ 

05 

 

09 

V.Novodvorskienė, 

R. Antipova 

 

 

Z. Aleksandravičienė 

Pagal atskirą 

planą 

3.14 Akcija „Ar sunki kuprinė?“ 09 R.Antipova  

3.15 Mokinių elgesio taisyklės 

_ 

09 V.Novodvorskienė  

3.16 Susitikimai su sveikatos Per visus   VGK Pagal atskirą 
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priežiūros, policijos ir 

gelbėjimo tarnybų 

darbuotojais. 

mokslo 

metus 

planą 

3.17 Tarptautinė Šypsenos diena 10 

 

Z. Aleksandravičienė 

 

Pagal atskirą 

planą 

3.18 Prevencinė veikla, skirta 

tarptautinei  nerūkimo dienai 

11-21 d. R. Antipova, 

V.Novodvorskienė 

 

3.19 Tarptautinė Tolerancijos 

diena 

11-16  

Z.Aleksandravičienė 

Pagal atskirą 

planą 

3.20 „Mokinių teisės ir pareigos“ 

(3-4kl. mokiniams) –

pokalbiai klasėse 

11-12 mėn V.Novodvorskienė (3-4kl. 

mokiniams) –

pokalbiai 

klasėse 

3.21 Akcija  

Emocija + 

(mandagumo skatinimas) 

Visus mokslo 

metus 

V. Novodvorskienė  

Z. Aleksandravičienė 

 

Pagal atskirą 

planą 

3.23 Prevencinių programų 

„ANTRAS ŽINGSNIS“, 

„ZIPIO DRAUGAI“,  

„GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMO“  

integravimas į mokomųjų, 

neformalaus ugdymo dalykų 

ugdymo programas, klasės 

valandėles ir jų 

koordinavimas 

Per visus mokslo 

metus 

 

N. Ragauskienė 

V. Novodvorskienė 

 

klasėse 

3.24 Dalyvavimas  „Sveikatiados“ 

projekto renginiuose 

 

Per visus mokslo 

metus 

N. Ragauskienė, 

R. Antipova, 

Metodinė taryba 

Pagal atskirą 

planą 

3.25 Mokinių pavėžėjimo 

organizavimas 

Per visus mokslo 

metus 

V. Novodvorskienė  

3.26 Pieno produktų dalinimas 10-06 V. Palivoda  

3.27 Vaisių sulčių dalinimas 10-06 N. Ragauskienė  

 

         4. Krizių valdymas 

 

4.1 Mokyklos krizių valdymo 

darbo grupės pasitarimas 

2019-01 N. Ragauskienė  

4.2 Bendradarbiavimas su VTAT 

specialistais 

Per visus mokslo 

metus 

N. Ragauskienė  

4.3 Emocija+ 

 grupės pasitarimas  kartu su 

metodine taryba ir kultūrinės 

veiklos darbo grupe 

 

2019-01 

 

     N. Ragauskienė  

4.4 Poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems 

mokiniams 

individualizavimas 

bendradarbiaujant su mokinių 

Per visus mokslo 

metus 

VGK  
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tėvais ir suinteresuotomis 

institucijomis 

4.5 

 

 

 

 

 

 Seminaras mokyklos 

bendruomenei apie 

perdegimo sindromą, streso 

valdymą ir jo įveiką 

 

2019-04 

Z. 

Aleksandravičienė, 

Ignalinos 

visuomenės 

sveikatos biuro 

Zarasų skyrius 

. 

Mikroklimatui 

kolektyve gerinti 

4.6 Skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos ugdymas 

2019 m. Mokyklos 

administracija 

 

4.7 Ekstremalių situacijų 

sprendimas mokykloje 

Per visus mokslo 

metus 

VGK  

4.8  

Civilinė saugos pratybos 

 

             

         09 

N.Ragauskienė 

 

 

4.9 Seminaras prevencinės 

programos „Antras žingsnis“ 

mokytojoms 

pageidaujančioms įgyti 

kvalifikacinę kompetenciją 

 

2019-02 

 

 

 

Z. 

Aleksandravičienė, 

mokytojos 

dirbančios pagal 

pasirinktą programą 

Kompetentingas 

mokinių 

tarpusavio 

konfliktų 

sprendimas 

4.10 Gerosios patirties sklaida 

(„Antrojo žingsnio 

programa“, „Zipio draugai“)  

 

Per visus mokslo 

metus 

 

 

N. Ragauskienė 

 

 

        5.     Socialinė – pedagoginė pagalba 

 

5.1 Apsilankymai probleminėse 

šeimose, riziką patyrusiose 

šeimose, bendradarbiaujant 

su VTAT 

Per visus mokslo 

metus 

 

VGK 

 

Pagal poreikį 

5.2 Pagalba nepasiturintiems ir 

socialinę riziką patyrusiems 

šeimose vaikams.  

Per visus mokslo 

metus 

 

VGK 

(Aprūpinimas 

mokymo 

priemonėmis, 

labdaros 

organizavimas 

5.3 Valstybės išlaikomų mokinių 

nemokamo maitinimo 

organizavimas ir jų 

elektroninė ataskaita 

Mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimas 

 

 

Per visus mokslo 

metus 

 

V. Novodvorskienė 

 

 Priimtų 

sprendimų 

kontrolė, 

šviečiamoji 

veikla 

5.4 Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas prevencinio darbo, 

specialiojo ugdymo, krizinių 

situacijų sprendimo 

klausimais, dalyvaujant  

mokymuose, seminaruose 

Per visus mokslo 

metus 

 

VGK 

 

Pagal poreikį 

5.5 Dalyvavimas edukacinėse 

veiklose 

Per visus mokslo 

metus 

D. Borisevičienė, 

S. 
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Andriuškevičienė, 

Klasės vadovai 

5.6 Švietėjiškų, informacinių 

stendų rengimas emocinės ir 

fizinės sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo klausimais 

Per visus mokslo 

metus 

Z. 

Aleksandravičienė, 

V.Novodvorskienė, 

R. Antipova 

 

 

Parengė VGK pirmininkė Nijolė Ragauskienė 

 

 


