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Mokyklos Vaiko gerovės komisija savo veiklą organizavo, vadovaudamasi veiklos 

planu. Komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos 

kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 Komisija teikė kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, specialiąją, švietėjišką pagalbą, siekė mokyklos bendruomenę aktyviau įtraukti į 

prevencinį darbą, organizavo prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas mokyklos 

bendruomenei aktualiomis temomis, analizavo mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, 

patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo atvejus, dalyvavo projektuose, konkursuose, 

akcijose, formavo mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius, ugdė specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą 

renkantis profesiją, atitinkančią norus ir galimybes, siekė ugdymo individualizavimo, 

atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės  aplinkos ir 

kitas ypatybes, konsultavo tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo klausimais, vykdė patyčių ir smurto prevencines programas. 

MVGK sudarė veiklos planą, patvirtino veiklos plano formą, pasiskirstė 

atsakomybes. 

MVGK organizavo posėdžius. 2019-2020 m. m. vyko 18 posėdžių, kurių metu 

buvo svarstytos mokinių mokymosi, lankomumo, elgesio problemos. Buvo bendradarbiaujama 

su mokinių tėvais ir globėjais, KSPC socialiniais darbuotojais darbui su šeimomis, globos 

koordinatore, atvejo vadybininkais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Kupiškio 

ŠPT specialistais, su Kupiškio švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. 

MVGK organizavo mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, tyrimą, pradinį ir 

pakartotinį pedagoginį vertinimą, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, sudarė 

švietimo pagalbos gavėjų sąrašą ir jį pristatė į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą. 

MVGK derino I-II pusmečių, mokinių turinčių specialiųjų poreikių, pritaikytų ir 

individualizuotų programas, aptarė darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių darbo 

metodus, užduočių individualizavimą, diferencijavimą, teikė rekomendacijas mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams). 

10 klasės mokiniai supažindinti su AIKOS, MUKIS, UKSIS internetinių svetainių 

teikiamomis galimybėmis savarankiškai atlikti savęs pažinimo testus, susipažinti su būsima 

profesija.  

MVGK  vykdė prevencinę veiklą. Paruoštas stendas, kuriame talpinama naudinga 

šviečiamoji ir mokomoji informacija sveikos gyvensenos, smurto, patyčių prevencijos ir kitomis 

temomis. Bendruomenė informuojama ir mokyklos tinklalapyje. 

MVGK  mokykloje organizavo smurto ir  patyčių prevenciją. Klasių auklėtojos  

pasirašytinai supažindino 5-10 klasių mokinius su Mokinių elgesio taisyklėmis, su Smurto 

prevencijos aprašu ir jo įgyvendinimo rekomendacijomis. 

Mokykloje paminėta Tarptautinė tolerancijos diena, Pasaulinė Tuberkuliozės diena, 

Pasaulinei kovos prieš AIDS dienai organizuotas Protmūšis. Žalingų įpročių prevencija 

integruota į mokomuosius dalykus, vykdyta alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų prevencijos programa (ATPP). Organizuota 1-5 klasių mokinių apklausa apie patyčių 

mastą mokykloje, kuprinių svėrimo akcija 1-6 klasių mokiniams. Fiksuotas mokinių pamokų 

lankomumas. 

Mokykloje pagal projektą dirbusi psichologė vykdė pirmokų adaptacijos tyrimą, 

individuliai  ir grupėmis konsultavo mokytojus, tėvus/globėjus ir mokinius. Komisijos nariai 



organizavo tyrimus ,,Naujai atvykusių  mokinių adaptacija mokykloje“, ,,Penktokų adaptacija 

mokykloje“. 

Buvo organizuojamas ir koordinuojamas socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas 

mokyklos bendruomenei, padėta spręsti įvairaus pobūdžio problemas, kontaktuojant su 

socialiniais partneriais, bendradarbiaujant su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais ir kitais 

specialistais bei mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines 

problemas. Su mokyklos bendruomene bendravo Rokiškio visuomenės sveikatos biuro 

specialistė. 

MVGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalinosi gerąja 

patirtimi. 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė   Svetlana Bernotienė  

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkės pavaduotoja  Gražina Kigaitė 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


