
 

 

 PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-21 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

 

Tikslas: Siekti užtikrinti saugią ir palankią mokymosi aplinką mokiniams, orientuojantis į 

asmenybės sėkmę, gerą savijautą ir individualias mokinio galimybes. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą gimnazijoje. 

2. Užtikrinti gimnazijos bendruomenės švietimą aktualiais (sveikatos, specialiųjų 

poreikių, krizių valdymo, lankomumo, bendravimo bei emocinio pažinimo) klausimais. 

3. Stebėti susirūpinimą keliančius mokinių elgesio požymius ir užtikrinti reikalingą 

pagalbą. 

4. Organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo vertinimą bei pagalbą. 

 

VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Laukiamas 

rezultatas 

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veiklos organizavimas 

1.  Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

1 kartą per 

mėnesį (II 

mėnesio 

savaitės 

antradienį) 

Komisijos pirmininkė 

A. Galvanauskienė 

Organizuota 10 

posėdžių. 50% 

posėdžiuose 

dalyvavusių 

mokinių pagerės 

lankomumas ir 

elgesys. 

2.  Parengti Vaiko gerovės komisijos 

metinės veiklos ataskaitą. 

Sausis-

vasaris 

A. Galvanauskienė 

VGK 

Parengta Vaiko 

gerovės komisijos 

veiklos metinė 

ataskaita ir 

pristatyta Mokytojų 

tarybos posėdyje ir 

Gimnazijos tarybos 

posėdyje. 

Prevencinė ir intervencinė veikla: 



 

 

3.  Supažindinti (priminti), aptarti su 1-4 

klasių, 5-8 klasių ir I-IV klasių 

mokiniais, jų tėvais / globėjais 

gimnazijos „Mokinio elgesio 

taisyklėmis“, mokymosi sutarties 

sąlygomis, poveikio priemonėmis 

netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, lankomumo tvarkos 

aprašu. 

Rugsėjis Klasių auklėtojai 

VGK 

100% gimnazijos 

mokinių 

supažindinti su 

„Mokinio elgesio 

taisyklėmis“, 

mokymosi sutarties 

sąlygomis, 

poveikio 

priemonėmis 

netinkamai 

besielgiantiems 

mokiniams, 

lankomumo 

tvarkos aprašu. 75 

proc. mokinių 

laikysis taisyklių, 

jausis atsakingi už 

savo veiksmus, 

gerės tarpusavio 

santykiai, mokiniai 

jausis saugesni. 

4.  Organizuoti specialistų ir gimnazijos 

vadovų susitikimus su 5 klasių 

mokiniais ir naujai atvykusiais 

mokiniais. 

Rugsėjis A. Galvanauskienė 

Klasių auklėtojai 

Organizuotas 1 

administracijos, 

pagalbos 

specialistų ir naujai 

atvykusių mokinių 

susitikimas. 100% 

mokinių žinos, į ką 

kreiptis pagalbos 

iškilus problemai. 

10% mokinių 

jausis saugesni, 

gerės tarpusavio 

santykiai. 

5.  Vykdyti prevencines programas: Visus 

metus 

A. Galvanauskienė Vykdytos 4 

prevencinės 

programos, kuriose 

dalyvaus 40% 

gimnazijos 

mokinių, 15% 

mokytojų. 

Mokiniai jausis 

saugesni, gerės 

lankomumas, 

pažangumas. 20% 

mokinių teigs, kad 

santykiai tarp 



 

 

bendruomenės 

narių tapo geresni. 

 5.1. VŠĮ Lions Quest Lietuva 

prevencinę programą „Paauglystės 

kryžkelės“ 5-6 klasių mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. VŠĮ Lions Quest Lietuva 

prevencinę programą „Raktas į 

sėkmę“ I-II klasių mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Prevencinę V.E.I.K. (Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės) ugdymo 

programą 1-3 klasių mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis-

gegužė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. pedagogė 

R. Erikson, 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. pedagogė 

R. Erikson, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

logopedė 

I. Gutauskė, 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programoje 

dalyvaus 125 5-6 

klasių mokiniai. 

15% programoje 

dalyvaujančių 

mokinių išmoks 

spręsti įvairias 

iškilusias 

problemas, taps 

atsakingesni už 

savo veiksmus, 

susiformuos 

sveikos gyvensenos 

nuostatas. 

 

Programoje 

dalyvaus 126 I-II 

klasių mokiniai. 

10% mokinių 

išmoks spręsti 

iškilusias 

problemas, 

sustiprins 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius, taps 

atsakingesni už 

savo veiksmus, 

gebės nepasiduoti 

bendraamžių įtakai. 

 

Per 33 užsiėmimus 

10 1-3 kl. mokinių 

išmoks atrasti ryšį 

tarp minčių, 

jausmo ir veiksmų; 

gebės atpažinti 

savo jausmus, juos 

įvardinti; sustiprės 

savitvarda ir mokės 

išreikšti savo 

jausmus 

neįžeisdami kitų; 

gebės atpažinti kitų 

žmonių jausmus; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Prevencinę rūkymo programą 

„Mano laisvi pasirinkimai“ 5-8 

klasių mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis-

gegužė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

I. Mikoliūnienė, 

I. Pauliukienė 

mokės laikytis 

ribų; išklausyti ir 

atjausti; gebės 

geriau sutarti su 

kitais; mokės 

pasiekti tai, ko 

nori, 

neskaudindami ir 

neįžeisdami kitų; 

atras tinkamus 

problemų 

sprendimo būdus. 

 

Organizuota 10 

užsiėmimų 25 7b ir 

25 8c klasės 

mokiniai mokės 

atpažinti ir 

įvardinti savo 

jausmus; žinos 

rūkymo pasekmes 

organizmui; žinos 

reklamos įtaką 

rūkymui; žinos 

savo motyvus 

nepradėti rūkyti; 

supras pagalbos 

svarbą metant 

rūkyti ir žinos kur 

kreiptis pagalbos. 

55% tėvų žinos 

apie prevencinę 

rūkymo programą; 

gebės atpažinti 

vaikų jausmus; 

supras vaikų 

motyvus pradėti 

rūkyti; žinos, kaip 

kalbėtis su vaikais 

apie rūkymą. 

6. . Vykdyti tabako ir elektroninių 

cigarečių prevenciją. 

Vasaris Socialinė pedagogė 

R .Erikson 

Organizuotos 2 

paskaitos, skirtos 

tabako gaminių, 

elektroninių 

cigarečių 

prevencijai. 

Paskaitoje dalyvaus 



 

 

150 6-7 klasių 

mokinių. 5% 

sumažės rūkančiųjų 

mokinių, 10% 

mokinių nepradės 

rūkyti. 15% 

mokinių teigs, kad 

sustiprėjo jų 

nuostatos prieš 

tabako ir 

elektroninių 

cigarečių 

vartojimą. 

7.  Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją. Visus 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Erikson 

Organizuotos dvi 

paskaitos 5-ų 

klasių mokiniams 

ir 3 paskaitos 6-8-ų 

klasių mokiniams 

patyčių tema. 

Mokiniai mokės 

identifikuoti 

smurto atvejus. 

10% dalyvavusių 

mokinių 

nebesmurtaus prieš 

savo draugus, 

klasiokus, 

artimuosius. 

8.  Organizuoti Viešosios tvarkos 

pažeidimų prevenciją I-II klasėse. 

Kovas Socialinė pedagogė 

R. Erikson 

Organizuoti 2 

renginiai, skirti 

viešosios tvarkos 

pažeidimų 

prevencijai. 

Dalyvaus 150 I-II 

kl. gimnazistų. 

90% mokinių 

supažins su 

galiojančiais teisės 

aktais, siekiant 

užbėgti už akių 

netinkamam 

elgesiui ir 

pasekmėms. 5% 

mokinių taps 

atsakingesni už 

savo veiksmus. 

9.  Vykdyti lankomumo kontrolę. Visus Socialinė pedagogė Sukurtas 



 

 

metus R. Erikson, 

VGK 

lankomumo 

gerinimo 

priemonių planas, 

periodiškai 

atliekama 

lankomumo (1 

kartą per mėnesį) ir 

pasiekimų 

kontrolė, atliekama 

rezultatų analizė. 

Analizės rezultatai 

pristatyti Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose. 5% 

pagerės mokinių 

lankomumas ir 

rezultatai. 

10.  Organizuoti konkursą „Geriausiai 

pamokas lankanti klasė“. 

Balandis 

Lapkritis 

Socialinė pedagogė 

R. Erikson, 

VGK 

Organizuoti 2 

konkursai I-II 

klasių ir 7-8 klasių 

mokiniams. 

11.  Vykdyti prekybos žmonėmis 

prevenciją. 

Gegužės Socialinė pedagogė 

R. Erikson 

Organizuotos 2 

paskaitos, skirtos 

prekybos 

žmonėmis 

prevencijai. 150 II-

III kl. mokinių 

sužinos apie 

prekybos 

žmonėmis formas, 

prisimins saugaus 

elgesio taisykles 

bei pagrindines 

grėsmes, tykančias 

aplinkoje. 

12.  Organizuoti akciją „Vasaris – 

sveikatingumo mėnuo“. 

Vasaris A. Galvanauskienė, 

kūno kultūros 

mokytoja 

D. Lukaševič, 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

G. Jasionienė, 

šokių mokytoja 

I. Urbonaitė, 

klasių auklėtojai 

Organizuoti 3 

sveikatingumo 

renginiai 

(šeštadieniais) 

gimnazijos 

bendruomenei: 2 

renginiai 1-4 klasių 

mokiniams, 

mokytojams ir 

tėvams; tinklinio 

turnyras III-IV 

klasių mokiniams, 



 

 

tėvams, buvusiems 

gimnazijos 

mokiniams. 

Akcija „Aktyvi 

pertrauka“ 5-6 kl. 

mokiniams. 

Stiprės 

bendruomenės 

ryšiai, tėvams bus 

suteiktos 

kvalifikuotos 

konsultacijos 

sveikatos 

stiprinimo ir 

saugos klausimais. 

10% mokinių 

sustiprins sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

13.  Organizuoti vaikų dienos vasaros 

stovyklą „Švieselė-2019“. 

Birželio Soc. pedagogė 

R. Erikson, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Organizuota vaikų 

dienos vasaros 

stovykla „Švieselė-

2019“ 34-iems 

pradinių klasių 

mokiniams. 100% 

mokinių ugdysis 

meninius, 

kūrybinius 

gebėjimus, tobulins 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius, dalyvaus 

įvairiose aktyviose 

veiklose, 

organizuotas vaikų 

užimtumas 

atostogų metu. 

14.  Organizuoti savižudybių 

prevencinius mokymus „Safe 

TALK“ IV klasių mokiniams. 

Spalis Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Organizuoti 

savižudybių 

prevenciniai 

mokymai „Safe 

TALK“ 38-iems IV 

klasių mokiniams. 

Mokymų metu 

100% 

dalyvaujančių 

gimnazistų įgis 



 

 

žinių, kaip atpažinti 

žmones, 

mąstančius apie 

savižudybę, kaip 

pradėti pokalbį 

apie savižudybę, 

kur kreiptis ar 

nukreipti žmogų 

tęstinės pagalbos. 

15.  Atlikti sociometrinį klasės tyrimą 5 

klasių mokiniams (adaptacijai). 

Spalis Psichologė  

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Atliktas 

sociometrinis 

tyrimas 5 klasių 

mokiniams. Tyrime 

dalyvaus 75 5-okai. 

Kiekvienos klasės 

tyrimas parodys 

kiekvieno vaiko 

statusą klasėje ir 

tarpusavio 

santykius mokinių 

grupėje, auklėtojas 

ir mokytojas turės 

galimybę šiuos 

santykius pakeisti, 

pagerinti ir 

patobulinti. 

16.  Atlikti nerimastingumo tyrimą 1 

klasių mokiniams (adaptacijai). 

Rugsėjis Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Atliktas 

nerimastingumo 

tyrimas 49-iems 1 

klasių mokiniams. 

Tyrimas parodys 

pirmokų patiriamą 

nerimo lygį, 

mokytojai ir tėvai 

labiau supras vaiko 

emocijas ir elgesį. 

Pateiktos 

rekomendacijos 1 

klasių mokytojoms 

padės greičiau 

adaptuotis 

mokiniams 

gimnazijoje. 

17.  Atlikti mokinių požiūrio į savo klasę 

tyrimą (pagal poreikį). 

2019 m. 

sausis-

gruodis 

Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Atliktas mokinių 

požiūrio į savo 

klasę tyrimas. 

Tyrime dalyvaus 



 

 

25 mokiniai. 

Tyrimas atskleis 

90% dalyvavusių 

mokinių lūkesčius 

ir jų požiūrį į realią 

situaciją klasėje. 

Auklėtoja žinos, 

kaip gerinti klasės 

mikroklimatą pagal 

mokinių išskirtus 

pasitenkinimo, 

nesutarimo, 

lenktyniavimo, 

sunkumo bei 

prieraišumo 

rodiklius. 

18.  Atlikti pamokų nelankymo priežasčių 

tyrimą. 

Kovas Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

soc. pedagogė 

R. Erikson, 

VGK 

Atliktas pamokų 

nelankymo 

priežasčių tyrimas 

I-IV klasėse. 

Tyrimo rezultatai 

bus panaudoti 

kuriant lankomumo 

priemonių 

gerinimo planą. 

19.  Atlikti patyčių lygio nustatymo 

gimnazijoje tyrimą. 

Rugsėjis-

spalis 

Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

soc. pedagogė 

R .Erikson, 

VGK, 

klasių auklėtojai 

Atlikti 2 patyčių 

lygio nustatymo 

tyrimai 5-6 ir I-II 

klasėse. Nustatytas 

patyčių mastas, 

priežastys, vieta, 

laikas, rezultatai 

panaudoti 

mokyklos 

mikroklimato 

gerinimui. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės užtikrinimas 

20.  Prieš pusmečių pabaigą su I-II kl. 

mokiniais, turinčiais specialiųjų 

poreikių, aptarti mokymosi 

rezultatus. Susidaryti pagalbos planą 

neatsiskaitytiems darbams atlikti. 

Sausis-

birželis 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Suteiktos 5 

individualios 

konsultacijos I-II 

kl. mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

poreikių. 60% 

mokinių, turinčių 

specialiųjų 

poreikių, 



 

 

atsiskaitys 

neatliktus darbus ir 

baigs pirmąjį ir 

antrąjį pusmečius 

be neigiamų 

įvertinimų. 

21.  Paruošti pažymas II kl. mokiniams, 

turintiems specialiųjų poreikių dėl 

PUPP pritaikymo, bendradarbiaujant 

su Vilniaus miesto PPT. 

Vasaris Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

2 II kl. mokiniams 

bus pritaikytas 

lietuvių k. ir 

matematikos 

PUPP. 

Atsižvelgiant į 

individualias vaiko 

galias ir gebėjimus, 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

poreikių, 50% bus 

pratęstas PUPP 

laikas, leista 

naudotis taisyklių 

lentelėmis, 

analogiškų 

užduočių 

pavyzdžiais. 

22.  Aptarti mokymosi rezultatus ir padėti 

susidaryti pagalbos planą 5-8 klasių 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

poreikių, neatsiskaitytiems darbams 

atlikti. 

Kovas 

Birželis 

Lapkritis 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Suteikta 10 

konsultacijų 5-8 kl. 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

poreikių. 80% 

mokinių atsikaitys 

neatliktus darbus ir 

baigs trimestrus be 

neigiamų 

įvertinimų. 

23.  Stebėti 4 klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų poreikių, pamokas. 

Gegužė Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Stebėta 10 pamokų. 

Paruoštos 

rekomendacijos 5-ų 

klasių. 

auklėtojams. 

Auklėtojai, iš 

anksto susipažinę 

su mokinių, 

turinčių specialiųjų 

poreikių, elgesio ir 

mokymosi 



 

 

ypatumais, nuo 

rugsėjo 1 d. 

formuos teigiamą 

mikroklimatą 

klasėje, mokinių, 

turinčių specialiųjų 

poreikių, adaptacija 

taps lengvesnė. 

24.  Patikslinti specialiųjų poreikių 

mokinių sąrašą, suderinti su Vilniaus 

PPT, gimnazijos vadovu. 

Rugsėjis Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė, 

logopedė 

I. Gutauskė 

2019 m. rugsėjo 

pradžioje 

gimnazijoje 

mokysis apie 40 

mokinių, turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

25.  Supažindinti mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus su patikslintu 

specialiųjų poreikių sąrašu bei naujai 

atvykusių mokinių mokymosi 

pasiekimų įvertinimo 

pedagoginėmis-psichologinėmis 

gairėmis. 

Rugsėjis Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Visi mokytojai, 

dirbantys su 

mokiniais, 

turinčiais spec. 

poreikių, iki 

rugsėjo 20 d. per 

el. dienyną TAMO 

bus supažindinti su 

kiekvieno mokinio 

individualiomis 

PPT 

rekomendacijomis 

ugdymuisi. 

Visiems pagalbos 

specialistams 

išsiųstas 

patikslintas 

mokinių, turinčių 

specialiųjų 

poreikių, sąrašas. 

26.  5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, pamokų stebėjimas. 

Spalis Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Stebėta 12 5-ų 

klasių mokinių, 

turinčių specialiųjų 

poreikių, pamokų. 

Parengtos ir 

pristatytos 

rekomendacijos 

mokytojams per 5-

okų adaptacijos 

posėdį. 

27.  Atlikti mokinių pirminį ar pakartotinį 

specialųjį pedagoginį mokymosi 

Sausis-

gruodis 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė, 

Atliktas 6-ių 

mokinių, turinčių 



 

 

pasiekimų įvertinimą. (pagal 

poreikį) 

VGK nariai specialiųjų 

poreikių, 

pakartotinis 

vertinimas. 

Pirminis vertinimas 

atliekamas esant 

poreikiui, 

atsižvelgiant į 

mokytojų 

rekomendacijas, 

pastabas. 

28.  Konsultuoti mokytojus dėl konkrečių 

metodų, būdų, specialiųjų priemonių 

taikymo bei vietos parinkimo klasėje 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

poreikių. 

Visus 

metus 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė, 

psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Organizuotos 35 

konsultacijos 

mokytojams. 90% 

mokytojų 

kokybiškiau dirbs, 

parinks tinkamas 

priemones, 

atsižvelgdami į 

mokinio galias ir 

gebėjimus. 

29.  Konsultuoti pradinių klasių 

mokytojus ir mokytojų padėjėjus dėl 

mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, teikti rekomendacijas. 

Visus 

metus 

Logopedė I. Gutauskė Organizuotos 35 

konsultacijos 

pradinių klasių 

mokytojams bei 

mokytojų 

padėjėjams. 95% 

mokytojų supras 

vaiko elgesį ir 

žinos, kaip elgtis 

įvairiose 

situacijose, 

lengviau seksis 

paruošti lietuvių 

kalbos užduotis. 

30.  Individualiai konsultuoti tėvus, teikti 

rekomendacijas jiems rūpimais 

įvairiais specialiojo ugdymo 

klausimais bei padėti tėvams 

išaiškinti vaiko sunkumų moksle 

priežastis 

Visus 

metus 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė, 

psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

socialinė pedagogė 

R. Erikson 

Organizuotos 36 

konsultacijos 

tėvams. Tėvai 

sužinos vaikų 

mokymosi 

sunkumų 

priežastis, padės 

įveikti mokymosi 

sunkumus, 

koreguoti 

netinkamą vaikų 

elgesį. 



 

 

31.  Individualiai konsultuoti tėvus, teikti 

rekomendacijas kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų klausimais. Dirbant su 

vaiku namuose, padėti tėvams 

sudaryti individualių užduočių 

aplanką, padėti išspręsti iškilusias 

problemas. 

Visus 

metus 

Logopedė I. Gutauskė Organizuotos 36 

konsultacijos 

tėvams. Aptarta 

vaiko pažanga ir 

atsiradusios 

problemos, 

pasiūlytos 

rekomendacijos. 

Tėvai labiau supras 

savo vaiko elgesį ir 

bus motyvuoti 

dirbti su vaiku 

namuose. 

32.  Konsultuoti, teikti mokytojams 

metodinę pagalbą, rengiant 

pritaikytas, individualizuotas 

programas. 

Visus 

metus 

Specialioji pedagogė 

M. Balčiūnaitė 

Organizuotos 5 

konsultacijos: 2 

pradinių klasių 

mokytojoms, 1 – 

naujai priimtiems 

gimnazijos 

mokytojams, 2 – 5-

IV klasių 

mokytojams. 

Mokytojai 

kvalifikuotai rašys 

dalykų pritaikytas 

ir individualizuotas 

programas, parinks 

mokiniams 

tinkamus darbo 

būdus, metodus, 

priemones. 

Informacinė-šviečiamoji veikla 

33.  Krizių valdymo plano pristatymas 

gimnazijos mokytojams. 

Sausis Krizių valdymo 

komanda 

Pristatytas krizių 

valdymo planas 60-

čiai gimnazijos 

mokytojų. 100% 

gimnazijos 

mokytojų žinos, 

kaip reaguoti 

įvykus kriziniam 

atvejui 

gimnazijoje, žinos 

atsakingus 

asmenis, į kuriuos 

galės kreiptis 

pagalbos. 

34.  Pranešimas mokytojams tema Sausis Psichologė Organizuota 



 

 

„Psichologinė pagalba IV klasių 

mokiniams, ruošiantis egzaminams“. 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

paskaita gimnazijos 

mokytojams 

„Psichologinė 

pagalba IV klasių 

mokiniams, 

ruošiantis 

egzaminams“. 

Mokytojai supras 

mokinių jausmus, 

gebės juos 

atpažinti, žinos, 

kaip padėti 

mokiniams 

psichologiškai, 

ruošiant juos 

egzaminams, kur 

nukreipti pagalbos. 

35.  Paskaita-diskusija IV klasių 

mokiniams tema „Pasiruošimas 

egzaminams. Streso įveika“. 

Vasaris Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Organizuota 

paskaita-diskusija 

IV klasių 

mokiniams 

„Pasiruošimas 

egzaminams. 

Streso įveika“. 70 

IV klasių mokinių 

žinos, kaip 

apibūdinti stresą, 

mokės atskirti 

simptomus, žinos 

streso įveikos 

būdus, žinos, kur 

kreiptis 

psichologinės 

pagalbos. 

36.  Krizių valdymo plano pristatymas 

gimnazijos aptarnaujančiam 

personalui. 

Vasaris Krizių valdymo 

komanda 

Pristatytas krizių 

valdymo planas 27-

iems gimnazijoje 

dirbantiems 

aptarnaujančio 

personalo 

darbuotojams. 

100% 

aptarnaujančio 

personalo 

darbuotojų žinos, 

kaip reaguoti 

įvykus kriziniam 



 

 

atvejui 

gimnazijoje, žinos 

atsakingus 

asmenis, į kuriuos 

galės kreiptis 

pagalbos. 

37.  Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai 

1-4 klasių mokinių tėvams. 

Kovas-

balandis 

Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Organizuoti 

„Efektyvios 

tėvystės įgūdžių“ 

mokymai. 10 1-IV 

klasių tėvų įgis 

žinių apie vaiko 

raidos etapus ir 

poreikius. 80% 

tėvų, dalyvavusių 

mokymuose, 

šeimoje kurs 

palankią vaiko 

raidai aplinką bei 

jo poreikius 

atitinkantį 

bendravimą. Tėvai 

mokės taikyti 

nesmurtinę 

discipliną bei 

empatišką 

bendravimą. Tėvai 

mokės atpažinti, 

pripažinti ir reikšti 

savo jausmus 

tinkamai, rodys 

pavyzdį savo 

vaikams. 

38.  Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai 

5-IV klasių mokinių tėvams. 

Rugsėjis-

spalis 

39.  Paskaita mokytojams „Minčių 

klaidos“. 

Balandis Psichologė 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič 

Organizuota 

paskaita 58-iems 

gimnazijos 

mokytojams 

„Minčių klaidos“. 

80% mokytojų 

gebės suprasti savo 

ir mokinių daromas 

mąstymo klaidas, 

tai skatins 

supratingumą ir 

empatiškesnį 

bendravimą. 

40.  Paskaita 1-IV klasių mokytojams Kovas- Psichologė Organizuotos 2 



 

 

„Pykčio raiška“. balandis L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

logopedė I. Gutauskė 

paskaitos 1-4 

klasių mokytojams 

ir mokytojų 

padėjėjams, visos 

dienos mokyklos 

mokytojams, 5-IV 

klasių mokytojams. 

Mokytojai žinos 

pykčio raiškos 

būdus ir 50 

mokytojų taikys 

juos dirbdami su 

vaikais. 

41.  Organizuoti sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginius gimnazijos 

bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą, sveikatos stiprinimo 

būdus, sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrojoje programoje nustatytas 

sritis: 

– sveikatos, sveikos gyvensenos ir 

šeimos samprata 

– fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, 

sveika mityba, veikla ir poilsis, 

asmens ir aplinkos švara, lytinis 

brendimas); 

– psichikos sveikata(savivertė, 

emocijos ir jausmai, savitvarda, 

pozityvus mąstymas) 

– socialinė sveikata (draugystė ir 

meilė, atsparumas rizikingam 

elgesiui) ir kt. 

Visus 

metus 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

G. Jasionienė 

Organizuota 50% 

VVSB 

rekomenduojamų 

sveikatos 

išsaugojimo bei 

sveikatos 

stiprinimo veiklų. 

Mokiniai pagilins 

žinias apie 

sveikatą. 

____________________ 


