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Prioritetai: 

• Mokinių saugumas ir savijauta.  
• Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos. 

 
Tikslas: 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 gerove susijusias funkcijas. 
 
Uždaviniai: 

1. Rūpintis pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu.  
2. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės 

srityse. 
3. Vykdyti specialųjį ugdymą mokykloje. 
4. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą. 
5. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 
6. Organizuoti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, 

prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą Mokykloje.  
 

Uždavinys  Įgyvendinimo priemonės  Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 
1. Rūpintis pozityvaus Mokyklos 
mikroklimato kūrimu ir pozityvių 
vertybių puoselėjimu 

Tyrimas „Vaiko adaptacija“ 
 

Spalio mėn.  A. Grigienė Ištirti mokinių lūkesčiai, savijauta, patyčių paplitimas 
mokykloje, pagalbos šeimai poreikiai, vaiko daroma 
pažanga. Suteikta pagalba naujai atvykusiems 
mokiniams. 

Tyrimas „Patyčių paplitimas mokykloje“ Lapkričio mėn. A.Grigienė 
Tyrimas „Pagalbos šeimai poreikis“ Sausio mėn.  A. Grigienė 



Tyrimas „Mokyklos mokymosi aplinkos, 
jos saugumo, Mokyklos bendruomenės 
narių tarpusavio santykiai“  

Vasario mėn.  I.Mizarienė 

2. Organizuoti mokyklos 
bendruomenės švietimą vaiko teisių 
apsaugos, prevencijos, vaikų 
saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko 
gerovės srityse. 

Vykdomas tėvų (globėjų) švietimas 
(bendri mokymai, bendras pamokų 
vedimas, tėvų (globėjų) pranešimai 
kitiems tėvams (globėjams) ir 
mokytojams, bendri projektai, renginiai, 
vaikų elgesio ir mokymosi įvertinimas ir 
kryptingos pastangos jį stiprinti ar 
koreguoti, paskaitos, mokymai).   

Visus metus  R. Lapeikienė Kiekvienas klasės (grupės) vadovas organizuoja 
bent po vieną šviečiamąją veiklą tėvams (globėjams), 
parašo po vieną šviečiamąjį straipsnį į mokyklos 
internetinę svetainę. 

3. Vykdyti specialųjį ugdymą 
mokykloje 

Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
sąrašą, bendradarbiauti su Biržų ŠPT. 
Rinkti informaciją apie mokinius 
turinčius mokymosi sunkumų. Gavus 
tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą. 
Organizuoti ir koordinuoti ugdymo 
programų pritaikymą. 

Visus metus D. Unglinskienė Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų 
pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje. 
Aptariami mokymo namie ugdymo rezultatai. 
 

Analizuojami mokinių akademiniai 
rezultatai, mokymosi pagalbos klausimai. 
Teikiami siūlymai dėl VIP. 

Kiekvieno mėnesio 
I pirmadienį. 

A. Grigienė 
R. Lapeikienė 

4.Organizuoti ir koordinuoti 
mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar 
kitos pagalbos vaikui teikimą. 
 

Patobulintas mokinių lankomumo 
tvarkos aprašas. Mokyklos lankomumo 
rodikliai. 

Iki birželio mėn.  I.Mizarienė 0-4 nepateisintos pamokos per mokslo metus 

Logopedo pagalbą gavusių mokinių 
(vaikų) proc. 

Visus metus D. Unglinskienė Logopedo pagalbą gavusių mokinių (vaikų) proc. 

Paskaita/mokymai  tėvams/globėjams, 
pedagogams „Kaip tobulinti vaiko tartį?“ 

Spalio mėn.   Paskaitoje/mokymuose  dalyvavusių tėvų/globėjų, 
pedagogų dalis, proc. 

Tėvų pagalba mokantis (konsultacijos, 
mokymai tėvams) (pvz. kaip elgtis, kaip 
vaikas susiduria su mokymosi 
sunkumais). 

Visus metus D. Sudeikytė Mokymuose dalyvavusių tėvų (globėjų) dalis, proc. 

Mokinių mokymosi pagalba mokiniams 
(socialinės valandos). Skatinti gabiuosius 
mokinius įsitraukti į mokymosi pagalbos 
teikimą silpnesniems mokiniams 

Visus metus R. Lapeikienė Pagalbą teikusių mokinių dalis, proc. 

Patobulintas pagalbos mokiniui mokantis 
teikimo modelis (tvarka). Konsultacinė 
pagalba mokiniams (grupinė ir 

Visus metus A. Grigienė Mokinių, lankiusių KUC ir „Namų darbų klubą“ 
(fiksuoja mokytojai dalykininkai) dalis, ir mokymosi 
pagalbą gavusių mokinių dalis, proc. 



individuali). Stebima KUC, „Namų 
darbų klubo“ veikla. 

 Pagal poreikį konsultuoti baigiamosios 
klasės mokinius, turinčius specialiųjų 
ugdymosi poreikių, dėl jų tolesnio 
mokymosi 

Visus metus  R. Lapeikienė Konsultacijas gavusių mokinių dalis.  

5.Vykdyti krizių valdymą mokykloje Inicijuoti vaiko minimalios ar vidutinės 
priežiūros priemonės skyrimą, vaiko 
minimalios priežiūros priemonės 
pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 
teikti  siūlymus savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijai 
dėl vaiko minimalios priežiūros 
priemonių tobulinimo. 

Pagal poreikį I.Mizarienė Minimalią ir vidutinę priežiūrą gavusių mokinių 
dalis.  

Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės 
priežiūros ar auklėjamojo poveikio 
priemonės vykdymo terminui, užtikrinti 
sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) 
procesą ir organizuoti vaikui reikalingos 
mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar 
kitos pagalbos teikimą 

Pagal poreikį I.Mizarienė Pagalbą gavusių mokinių dalis.  

Įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam 
ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam 
įprastą Mokyklos bendruomenės ar 
atskirų jos narių veiklą, emociškai 
sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos 
bendruomenės dalį, organizuoja krizės 
valdymo priemones.  

Pagal poreikį A. Grigienė Įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo 
veiksmus; 
parengia informaciją apie krizę Mokyklos 
bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai; 
apie situaciją informuoja Mokyklos bendruomenę, 
Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 
instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus 
– teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą 
užtikrinančią instituciją savivaldybėje; 
įvertina Mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, 
kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: 
konsultuoja Mokyklos bendruomenės narius 
individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, 
esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros 
įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo 
pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo 
pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas 
įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą. 



6.Organizuoti psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos, kitų 
socialines ir emocines kompetencijas 
ugdančių prevencinių programų, 
prevencijos ir intervencijos priemonių 
įgyvendinimą Mokykloje 

OPKUS projektas (projekto viešinimas ir 
sklaida). Keturių prieš patyčias nukreiptų 
taisyklių laikymasis.  

Visus metus  A. Grigienė Vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų prevencija, 
įgyvendinamos programos.  
Kuriama saugesnė aplinka, spartėja socialinė 
bendruomenės integracija Europos sveikos mitybos diena. Lapkričio 8 d. D. Sudeikytė 

Tolerancijos diena Lapkričio mėn.  Grigienė A., 
I.Mizarienė 

Socialinė akcija „Padėk vienišam 
žmogui“ 

Gruodžio mėn.  Grigienė A. 

Akcija „Priklausomybė. Nevartok.“ Gruodžio mėn.  Grigienė A. 
 

Akcija „Savaitė be patyčių“ Balandžio mėn.  Grigienė A. 
 

Akcija „Darom“, socialinių veiklų 
pristatymas.  

Balandžio mėn.  Grigienė A. 
 

Pasaulinė nerūkymo diena – „Pučiu ne 
dūmus, o muilo burbulus” 

Gegužės mėn.  Grigienė A. 
 

 
Pastaba: Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito Mokyklos vadovui. 
 
 
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė        Audronė Grigienė 
 
 
 
PRITARTA 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
Vaiko gerovės komisijos 2019 m. rugsėjo 2 d. protokoliniu nutarimu  
VGK-6 
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė A. Grigienė 


