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VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PROGRAMA 2020-2021 M. M. 

 

I. Trumpa situacijos analizė: 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi 775 mokiniai. Pagrindines pareigas užima 61 mokytojas. 

Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai: psicholgas, socialinis pedagogas. 

Vyksta bedradarbiavimas su Elektrėnų policijos komisariatu, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko Gerovės komisija, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, Elektrėnų miesto PPT ir kt. Bendradarbiaujame su visuomenės organizacijomis ir kt. partneriais. 

 

II. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Vaiko Gerovės komisijos tikslai ir uždaviniai 2020-2021 m. m.: 

 

Tikslai: 

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokytis 

pagal gebėjimus, visapusiškai lavintis pagal galimybes, įveikti socialinę atskirtį ir ruoštis gyvenimui, ugdyti mokinių vertybines kompetencijas.  

Skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinti mokinių saugumą VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre. 

2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinanti mokinių iniciatyvą, 

užimtumą ir kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, švietėjišką pagalbą vaikui. 

2. Siekti, kad bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre. 

3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų  įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

5. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 

 

 



Eil.

nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 

1. Posėdis dėl Vaiko gerovės veiklos programos sudarymo 2020 - 2021  

m. m.  

 

2020 m. rugsėjis J. Biekšienė, VGK komisijos nariai 

2. Aprobuoti ir suderinti su tėvais (globėjais) individualizuotas 

programas. 

  

Rugsėjis Vaiko gerovės komisijos nariai 

3. Vykdyti Smurto ir patyčių prevenciją per klasės vadovo veiklą, per 

renginius, prevencines paskaitas, informacinius stendus, 

popamokinę veiklą. 
 

Visus mokslo metus Vaiko gerovės komisijos nariai 

4. Užtikrinti 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.  

 

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų rekomendacijas. 

 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

5. Pasaulinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena 

 

Rugsėjis J. Biekšienė, S. Judickienė, 

sveikatos specialistė R. Sodonienė 

6. Vykdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo 

pamokose stebėseną ir aptarti rezultatus VGK posėdyje. 

 

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

7. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą. 

 

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

8. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymo 

prevencinės programos LIONS QUEST  

„Raktai į sėkmę" vykdymas. 

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

9. Informacijos apie VGK veiklą pateikimas VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centro internetinėje svetainėje. 

 

Visus mokslo metus. J. Biekšienė 



10. Susitikimas su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniais, 

gyvenančiais mokyklos bendrabutyje. 

 

Rugsėjis Vaiko gerovės komisijos nariai, 

švietimo pagalbos specialistai  

11. Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. 

 

 

Rugsėjis Psicholgė S. Judickienė 

 

12. Susitikimai su policijos pareigūnais (paskaitos pasirinktomis 

temomis, atsižvelgiant į mokinių poreikius). 

 

 

Pagal poreikį visus mokslo 

metus. 

J. Biekšienė 

14. Tyrimai pagal poreikį. 

 

 

2020 – 2021 m. m.  S. Judickienė, J. Biekšienė,  

T. Lengvinas 

15. Pasaulinė psichikos sveikatos diena. 

 

 

Spalis Vaiko gerovės komisijos nariai, 

mokyklos bendruomenė. 

16. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatinimo projekto „Jaunimo klubas įveik - veik - eik" 

įgyvendinimas. Paskaitos mokiniams ir mokytojams. Lektorius 

Vaidas Arvasevičius. 

Spalis S. Judickienė 

17. Vaiko gerovės komisijos narių posėdis (dėl mokyklos nelankančių 

mokinių drausminimo priemonių ir kt. klausimai). 

 

2020 m. spalis-lapkritis. Vaiko gerovės komisijos nariai 

18. Tarptautinė tolerancijos diena. 

 

2020 m. lapkričio16 d. S. Judickienė, I. Čoporovienė, J. 

Biekšienė, N. Batavičiūtė, J. 

Jasukaitienė. 

19.  Pasaulinė AIDS diena. 

 

 

Gruodis Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

20. Posėdis - ,,I pusmečio mokinių pasiekimų ir individualios pažangos, 

lankomumo rezultatų, taikytų mokymosi pagalbos ir prevencijos 

priemonių veiksmingumo aptarimas. Pagalbos priemonių 

planavimas.  

 

Vasaris Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2gcbxqfvkAhVRJFAKHeBjBZAQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.psichologusajunga.lt%2Findex.php%3Fp%3D289%26lng%3Dlt&usg=AOvVaw00JQ0vvC1fOng99oGXs0GA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2gcbxqfvkAhVRJFAKHeBjBZAQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.psichologusajunga.lt%2Findex.php%3Fp%3D289%26lng%3Dlt&usg=AOvVaw00JQ0vvC1fOng99oGXs0GA


21. Prevencinis renginys  

Sąmoningumo didinimo mėnesis - „Be patyčių“. 

 

Kovas Vaiko gerovės komisijos nariai 

22. Pasaulinė Dauno sindromo diena. 

 

 

Kovo 21 d. Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

23. Vaiko gerovės komisijos narių posėdis. 

 

Kovas Vaiko gerovės komisijos nariai 

24. Bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatore Neringa Pulauskiene. 

2020 – 2021 m. m. Vaiko gerovės komisijos nariai,  

 Jaunimo reikalų koordiantorė 

Neringa Pulauskienė 

25. Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas ir poveikio priemonių taikymas. 

 

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

26. Ruošti medžiagą mokiniams, pedagogams, tėvams. 

 

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

27. Posėdžių organizavimas pagal poreikį. 

 

Visus mokslo metus. J. Biekšienė 

 Kompetencijų gilinimas kursuose, seminaruose, studijuojant 

prevencinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kt. literatūrą. 

  

Visus mokslo metus. Vaiko gerovės komisijos nariai 

28. Krizės valdymo priemonių organizavimas mokykloje įvykus krizinei 

situacijai. 

Įvykus krizei Vaiko gerovės komisijos nariai 

29. Posėdis - ,,II pusmečio mokinių pasiekimų ir individualios 

pažangos, lankomumo rezultatų, taikytų mokymosi pagalbos ir 

prevencijos priemonių veiksmingumo aptarimas. Pagalbos 

priemonių planavimas.  

 

Birželis Vaiko gerovės komisijos nariai 

30. Posėdis dėl prevencinio darbo grupės veiklos įsivertinimo, 

ataskaitos parengimo ir pristatymo mokytojų tarybos posėdyje. 

 

2021 m. birželio mėn. J. Biekšienė 

 

_________________________________ 


