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VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 
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I. Trumpa situacijos analizė 

Jono Basanavičiaus progimnazijoje rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi 774 mokiniai. Pagrindines pareigas uţima 63 mokytojai. Mokykloje dirba keturi 

pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas ir socialinis pedagogas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, mokosi 20. Specialistai teikia pagalbą  65 mokiniams. Socialiai remtini mokinių – 46, gaunančių nemokamą maitinimą – 46.  

Pastebima, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdţių,  

mokykloje jie elgiasi netinkamai tiek su mokytojais, tiek su klasės bei mokyklos draugais, sunkiai įsitraukia į bendrą veiklą, nesusikaupia, praleidţia 

daug pamokų. Į ugdymo procesą integruojame mokinius, turinčius klausos ir intelekto sutrikimų. Todėl ypač aktualūs tampa tolerancijos, gebėjimo 

priimti kitokius mokinius, klausimai.  

Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto PPT ir kt. Bendradarbiaujame su visuomeninėmis organizacijomis ir kitais partneriais: 

Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriumi, Vaiko raidos centru, 

Mentor Lietuva, Psichikos sveikatos centrais, LKJBS „Ţingsnis“,  Lietuvos Niat Nam federacija, Vilniaus krašto ţmonių su negalia sąjunga ir kt. 

 

 

II. MVGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2013-2014 mokslo metams 

Tikslas: 
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Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Uždaviniai: 

1. organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis; 

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. konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir 

kitais klausimais; 

6. vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

EIL. 

NR. 

 

VEIKLA 

 

LAIKOTARPIS 

 

ATSAKINGI 

 

PASTABOS 

1 2 3 4 5 

1. Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos (toliau 

– MVGK)  planą  2013-2014 m. m. 

Iki 2012-09-30 VGK  

2. Organizuoti MVGK posėdţius. 1 kartą per mėnesį 

(paskutinį mėnesio 

antradienį, 14.00 val.) 

VGK  

3. Organizuoti MVGK pasitarimus teisės paţeidimų, 

mokyklos nelankymo, elgesio klausimais. 

 1-3 kartus per mėnesį VGK  

4. Pakoreguoti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 

mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašą. 

Lapkritis VGK  

5. Pristatyti pirmokų pasiruošimo mokyklai tyrimo rezultatus Spalis E.Čerkauskienė,  
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1 klasių tėvams. 1 klasių mokytojos 

6. Tirti penktokų adaptaciją ir parengti aprašą. Lapkritis E. Čerkauskienė 

VGK 

 

     

     

1 2 3 4 5 

PREVENCINĖ VEIKLA 

7. Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimo prevencijos veiklą. 

2012-2013  m. I.Ramelienė, 

E. Čerkauskienė, 

1-8 klasių vadovai 

 

8. Supaţindinti 1-8 klasių mokinius su Vilniaus Jono 

Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 2012 m. 

lapkričio 09 d.  įsakymu Nr. V-54 „Dėl vidaus tvarkos 

taisyklių mokiniams“ ir V-53 „Dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka“. 

Rugsėjis 1-8 klasių vadovai   

 

 

 

 

 

9. Organizuoti kuprinių svėrimo akciją ir vesti pokalbius apie 

ydingos laikysenos profilaktiką. 

4-6 klasės 

2013 m. rugsėjo  

16-27 d. 

V. Ivanskaja, 

V. Gudynienė, 

pradinių klasių 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

10. Vesti ţalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos, fizinio 

aktyvumo skatinimo uţsiėmimus. 

2-8 klasės 

Visus mokslo metus 

V. Ivanskaja, 

lektoriai iš sveikatos 

biuro 

 

 Vesti saugaus eismo pamokėlės  1 klasių mokiniams. Rugsėjis Socialinė pedagogė, 

nepilnamečių reikalų 

inspektorė 

 

 Vesti lankomumo apskaitą. Išaiškinti be pateisinamos 

prieţasties pamokas praleidţiančius mokinius, taikyti jiems 

poveikio priemones, numatytas lankomumo tvarkos apraše. 

Nuolat VGK, 

socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai 
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11. Vykdyti filmų „Saugus internetas“  ir “Ţmogaus teisės ir 

pareigos” perţiūrą bei aptarimą. 

 

5 klasės 

Kovo mėnuo 

V. Ivanskaja, 

socialinė pedagogė, 

E. Čerkauskienė 

 

12.  Organizuoti akcijas: „Nevėluok į pamokas“, „Kokios 

spalvos tavo nuotaika?“, „Mano geriausia diena mokykloje“. 

Spalis, balandis VGK, socialinė 

pedagogė 

 

13. Paminėti Tarptautinę kovos su triukšmu dieną. 1-8 klasės 

2014 m. balandis - geguţė 

V. Ivanskaja, 

socialinė pedagogė, 

E. Čerkauskienė 

 

14. Pristatyti Mentorystės ir „Gyvai“ programas 6 – 7 klasių 

mokiniams ir mokinių tėvams.  

Spalis-Lapkritis E.Čerkauskienė 

 

 

15. Pristatyti „Vaikų liniją“. 5-6 klasės 

Lapkritis 

 

E.Čerkauskienė, 

A. Šalkauskaitė, 

5 – 6 klasių auklėtojai 

 

16. Dalyvauti projektuose „Gruodis – dorybių mėnuo“ 

(Kalėdiniai skaitymai)  ir  „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. 

5-8 klasės 

2013-12 

1-8 klasės 

2014-02 

 

VGK, 

V. Ivanskaja, 

Socialinė, pedagogė, 

E. Čerkauskienė, 

A. Lipnickienė, 

dorinio ugdymo 

mokytojai 

 

18. Dalyvavimas akcijoje „Savaitė prieš patyčias“ , 

filmo „Nekentėk tyloje“ perţiūra ir aptarimas. 

1-8 klasės 

2014-03 

 

V. Ivanskaja, 

Socialinė pedagogė, 

E. Čerkauskienė 

 

 

19. Vykdyti konfliktų prevencijos programą. 4 klasės 

Visus mokslo metus 

E. Čerkauskienė  

20. Vykdyti programą “Gyvai”.  6 – 7 klasėse E. Čerkauskienė, 

V. Ivanskaja 

 

21.  Vykdyti tarptautinę  prevencinę programą „Obuolio 

draugai“.  

3D, 3C, 3A ir 2D klasės 

Visus mokslo metus 

VGK, 

N. Gaidienė, 

J. Piliponienė 
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S. Šegţdienė 

22.  Vykdyti prevencinę programą „Antras ţingsnis“.  1A, B, C ir 2B klasės 

Visus mokslo metus 

VGK, 

N. Gaidienė, 

E. Kerulytė, 

E. Palikevičienė, 

R. Cicėnienė, 

A. Barišauskienė 

 

23. Vesti paskaitas:  

1. „Kaip svajonę paversti realybe?“  

2. Paskaita apie bendravimą.  

 

7-8 klasės mokiniams 

Kovas-vasaris 

2014 

VGK, 

E.Čerkauskienė, 

Lektorius V. 

Mašidlauskas 

 

24. Organizuoti tradicinę progimnazijos mokinių popietę su 

Vilniaus krašto ţmonių su negalia sąjungos atstovais. 

5 klasės 

Balandis 

VGK, 

E. Čerkauskienė, 

V. Ivanskaja 

 

 

25. Atlikti įvairius tyrimus mokyklai aktualiais klausimais. Pagal poreikį VGK  

26. Ruošti įvairią medţiagą mokiniams, pedagogams, tėvams. Visus mokslo metus VGK  

27. Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis prevencijos temomis. Nuolat VGK  

28. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, 

kuriems reikalinga švietimo pagalba, organizuoti jos 

teikimą.  

Visus mokslo metus VGK  

     

     

SPECIALUS UGDYMAS 

1 2 3 4 5 

 Aprobuoti ir suderinti su tėvais pritaikytas ir 

individualizuotas programas. 

Rugsėjis VGK  

29. Sudaryti ir patvirtinti mokinių, gaunančių švietimo 

pagalbą, sąrašą. 

Spalis E. Čerkauskienė, 

R. Petrauskienė, 

A. Lipnickienė, 
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I. Ramelienė 

30. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi 

sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį ugdymą; 

3. konsultuoti  mokytojus ir tėvus. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai,  

1-8 klasių vadovai, 

tėvai,  

VGK 

 

31. Uţtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, 

tenkinimą ir tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimus 

ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais; 

2. teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių 

naudojimo; 

3. aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi 

pasiekimus bei nesėkmes. 

 Ypatingą dėmesį skirti: 

1.  1-ų klasių mokiniams;  

2. naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, 

besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas 

bendrąsias ugdymo programas. 

 

Visus mokslo metus, 

atsiţvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Mokytojai,  

1-8 klasių vadovai, 

tėvai,  

VGK 

 

32. Vykdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, 

darbo pamokose stebėseną ir aptarti rezultatus VGK 

posėdyje. 

Pagal atskirą planą VGK 

 

 

33. Rinkti ir kaupti medţiagą apie specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą. 

Visus mokslo metus VGK  

KRIZIŲ VALDYMAS 

34. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos 

bendruomenę/ţiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyrių. 

Esant krizinei situacijai VGK  
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35. Vesti saviţudybių prevencijos mokymus mokytojams. Spalis, mokinių atostogos E.Čerkauskienė, 

VGK 

 

 

Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojami. 

VGK pirmininkė Nijolė Gaidienė 

 

Suderinta Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos Vaiko gerovės komisijos 2013 m. rugsėjo 24 d. posėdyje (protokolo Nr.2)   

 

 

 

____________________________ 

 

 


