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VGK VEIKLOS PLANAS 2022  M. 

EIL. 

NR. 
VEIKLA DATA ATSAKINGAS 

1. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

1.1. Gimnazijos VGK darbo organizavimas,  

veiklos plano parengimas 2022-2023  m. m. 

Rugpjūtis Nina Bašajevienė,  

VGK nariai 

1.2. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo, pritaikytų 

Bendrųjų programų aptarimas. 

Rugpjūtis –  

spalis 

Oksana Raudonienė, 

Anželika Valiavičienė, 

klasių vadovai,  

dalykų mokytojai 

1.3. Elgesio taisyklių pažeidimų atvejų aptarimas, 

atsakomybės priemonių mokiniams 

numatymas, pagalbos teikimas. 

Esant poreikiui Edita Makarova,  

VGK nariai 

1.4. Gimnazijos lankomumo stebėjimas, analizė ir 

prevencija. 

Rugsėjis – 

gruodis 

Edita Makarova,  

klasės vadovai 

1.5. Švietimo pagalbos veiksmingumo 

analizavimas. 

 

Rugsėjis – 

gruodis 

Nina Bašajevienė,  

VGK nariai 

1.6. Nuotolinio ugdymo proceso problemų 

sprendimas, ugdymo proceso pritaikymas 

SUP mokiniams 

Pagal poreikį Nina Bašajevienė 

2. ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

2.1. Rekomendacijų dėl smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant 

galimą smurtą artimoje aplinkoje, 

parengimas. Skatinimo ir drausminimo 

tvarkos bei  Smurto ir patyčių tvarkos 

pristatymas bendruomenei. 

Lapkritis- 

gruodis 

Spec. pedagogas, klasių 

vadovai 

2.2. Konsultacijų ir rekomendacijų mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams)  teikimas darbui 

su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais 

mokiniais. 

Rugsėjis – 

gruodis 

Nina Bašajevienė, Oksana 

Raudonienė, Anželika 

Valiavičienė 

VGK nariai, klasių vadovai 

2.3. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

pirminis įvertinimas ir siūlymų teikimas 

mokytojams dėl švietimo pagalbos šiems 

mokiniams skyrimo. 

Esant poreikiui Oksana Raudonienė, 

Anželika Valiavičienė 

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

3. DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIAIS 

3.1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių sąrašo parengimas. 

Rugsėjis- spalis Nina Bašajevienė, 

Oksana Raudonienė, 

Anželika Valiavičienė 

3.2.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pagalbos planų parengimas. 

Spalis Nina Bašajevienė, Oksana 

Raudonienė, Anželika 

Valiavičienė 

 

 



3.3. ,,Mokinys – mokiniui, kolega – kolegai“. 

Namų darbų ir projektinių darbų atlikimo 

pagalba gimnazijoje – mokinių ir mokytojų 

savanorystė. 

Rugsėjis – 

gruodis 

Nina Bašajevienė  

VGK nariai 

3.4. Konsultacijų ir rekomendacijų mokytojams 

teikimas dėl ugdymo programų pritaikymo 

spec. ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

Rugsėjis – 

gruodis 

Nina Bašajevienė 

3.5. Rekomenduojamų tirti dėl spec. ugdymosi 

poreikių mokinių pirminis įvertinimas. 

Esant poreikiui Nina Bašajevienė, Oksana 

Raudonienė, Anželika 

Valiavičienė, 

 klasių vadovai 

 

1. KRIZIŲ VALDYMAS 

4.1. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

gimnazijos bendruomenę/žiniasklaidą, 

gimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant poreikiui VGK nariai 

2. INFORMACIJOS SKLAIDA, ŠVIETIMAS 

5.1. Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su 

VGK tvarka, nariais, veikla ir funkcijomis. 

Rugsėjis Nina Bašajevienė, 

VGK nariai 

5.2. Aktualios informacijos teikimas  gimnazijos 

tinklalapyje. 

Rugsėjis – 

gruodis 

VGK nariai,  

Dmitrij Trukšin 

3. DARBAS SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

6.1. Pranešimai mokinių tėvams (bendri 

gimnazijos ir klasių tėvų susirinkimai). 

Pagal poreikį VGK nariai,  

klasių vadovai 

6.2. Konsultacijos tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, smurto ir patyčių, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais 

klausimais. 

Pagal poreikį VGK nariai 

6.3. Konsultacijos tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl smurto ir patyčių atvejų. 

Pagal poreikį Edita Makarova, klasių 

vadovai 

4. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

7.1. Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta prevencinės 

veiklos klausimais. Aktualios informacijos, 

gerosios patirties sklaida, dalijamasis 

seminarų medžiaga. 

Rugsėjis – 

gruodis 

VGK nariai,  

klasės vadovai 

7.2. Konsultacijos gimnazijos bendruomenei vaikų 

ugdymo organizavimo, tinkamo elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

aktualiais klausimais. 

Pagal poreikį VGK nariai,  

klasės vadovai, 

mokytojai dalykininkai 

5. RENGINIAI, AKCIJOS, PREVENCINĖ VEIKLA  



8.1. Pamokų lankomumo ir vėlavimo į pamokas 

stebėsena, aptarimas, prevencija. 

 

Nuolat 

 

VGK nariai, klasių vadovai 

8.2.  Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su gimnazijos Mokinių 

elgesio taisyklėmis, Lankomumo tvarkos 

aprašu ir kt. dokumentais. 

Rugsėjis Klasių vadovai 

8.3.  Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, smurto 

atvejų, patyčių, žalingų įpročių ir kitų 

teisėtvarkos pažeidimų analizavimas, 

prevencinių priemonių parinkimas ir 

taikymas. 

Rugsėjis – 

gruodis 

VGK nariai 

  

8.4. Rūkymo prevencijos organizavimas 

bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities  

vyriausiuoju policijos komisariatu.  

Rugsėjis – 

gruodis 

VGK nariai 

6. TYRIMAI 

9.1. Įtraukusis ugdymas. Anketa mokytojams. Gruodis Irena Mikulevič, GKĮG 

10. BENDRADARBIAVIMAS 

10.1. Su  gimnazijos savivaldos (gimnazijos taryba, 

mokytojų taryba, mokinių savivaldos) 

institucijomis,   

Vilniaus r. Rudaminos policijos nuovados 

specialistais,  

Vilniaus r. vaiko teisių apsaugos skyriumi,                                   

Vilniaus r. PPT,    

Kalvelių ambulatorija,                            

Vilniaus r. Psichikos sveikatos centru,         

Kalvelių seniūnija 

Nuolat VGK nariai 

 

VGK nariai pasilieka teisę keisti, koreguoti veiklos planą, atsižvelgdami į veiklos pobūdį.  

VGK pirmininkė                                Nina Bašajevienė 

 

APTARTA 

Gimnazijos Tarybos posėdyje 

2022 m. rugpjūčio 30 d. 

protokolo Nr. GT- 5 

 


