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VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 
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2016 – 2017 M.M. 

 

I. 2015-2016 M.M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

VGK posėdžiuose analizuotos problemos ir suteikta pagalba mokiniams: 

- Lankomumo problema – išlieka viena opiausių problemų gimnazijoje. Daugiausiai 

praleidžia pamokų III-IV klasių mokiniai. Vyko individualūs pokalbiai su mokiniais, jū tėvais ir 

mokytojais. 

- Pažangumo problema. Daugiausia problemų – IIIG klasės: mokymosi kokybė ir 

pažangumas labai žemas. Atliktas šios klasės mokinių tyrimas dėl žemo pažangumo priežasčių. 

Pagrindinė priežastis – per vėlai (nuo III klasės) pradėjo mokytis gimnazijoje. Papildytas Pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašas dėl individulių konsultacijų skyrimo mokymosi spragoms likviduoti; 

- Žalingų įpročių problema. Vykdytos prevencinės priemonės (renginiai, akcijos) dėl patyčių, 

rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo. Į veiklas buvo įtraukti tie mokiniai, kurie turi žalingų 

įpročių (rūko): budėjo beržų alėjoje, dalyvavo vartų rakinimo akcijoje, rengė vaizdinius pranešimus apie 

žalingus įpročius, organizavo aplinkos tvarkymą, tačiau teigiamas efektas labai mažas; 

- Mokinių elgesio problemos. IC klasės mokinių elgesys – įtariamos patyčios, klasė buvo 

stebima. Tęsiama prevencinė veikla IID klasėje.  

 

II. 2015-2016 M.M. VEIKLOS PLANAVIMAS 

 

TIKSLAS. Užtikrint gimnazijos ugdymosi aplinkos saugumą. 

Uždaviniai:  

1. Vykdyti mokinių žalingų įpročių prevencinę veiklą. 

2. Organizuoti švietėjišką veiklą mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

3. Sustiprinti mokinių pamokų praleidinėjimo prevencines veiklas. 

4. Užtikrinti efektyvios pagalbos teikimą žemus mokymosi pasiekimus turintiems vaikams 

 

2016-2017 m.m. VGK pagrindinės veiklos kryptys: 

- Prevencinė veikla dėl lankomumo ir vėlavimo į pamokas problemų: nuoseklus darbas 

sisteminis darbas; 

- Pagalba tėvams ir vaikams socializacijos klausimais;  

- Žalingų įpročių prevencinė veikla (nuosekliai per visus mokslo metus); 

- Patyčių prevencinė veikla; 

- Pagalba žemus mokymosi pasiekimus turintiems mokiniams.. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Atsakingas  

1. POSĖDŽIAI   

1.1. Dėl I klasių mokinių elgesio ir mokymosi 

adaptaciniu laikotarpiu (kaip sekasi mokiniams 

ir mokytojams). 

Rugsėjo mėn. 

(pagal grafiką) 

R.Šlivinskienė, 

R.Bandžiulienė 

I klasių auklėtojos 

1.2. Dėl mokinių, praleidžiančių pamokas be 

pateisinamos priežasties, prevencinių 

individualių pokalbių 

Rugsėjo - Spalio 

mėn. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.3. Dėl I klasių mokinių adaptacijos gimnazijoje Spalio mėn. R.Šlivinskienė, VGK 



(pagal grafiką) 

1.4. Dėl mokymosi rezultatų ir pagalbos 

mokiniams, turintiems nepatenkinamų 

įvertinimų po signalinio pusmečio 

Gruodžio mėn. R.Šlivinskienė 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.5. Dėl I pusmečio mokinių mokymosi rezultatų ir 

lankomumo 

Vasario mėn. R.Šlivinskienė 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.6. Dėl IV klasių mokinių mokymosi rezultatų ir 

pasirengimo BE. 

Kovo mėn. R.Šlivinskienė 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.7. Dėl mokymosi rezultatų ir pagalbos 

mokiniams, turintiems nepatenkinamų 

įvertinimų po signalinio pusmečio 

Gegužės mėn. Pagalbos mokiniui 

specialistai 

1.8. Dėl tyrimų rezultatų apibendrinamosios 

analizės 

Birželio mėn. R.Šlivinskienė 

J.Galinskienė 

1.9. Dėl VGK veiklos analizės ir veiklos planavimo 

2017-2018 m.m. 

Rugpjūčio mėn. R.Šlivinskienė 

2. PREVENCINĖ VEIKLA   

2.1. Rizikos grupės mokinių sąrašo sudarymas. 

Individualus darbas su rizikos grupės 

mokiniais. 

Rugsėjo mėn. 

Per mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

2.2. I ir III klasių mokinių ir jų tėvų supažindinimas 

su Mokymosi sutartimi. 

Rugsėjo mėn. 

pirmą savaitę 

R.Šlivinskienė 

V.Bartkuvienė 

2.3. Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas 

prevencinės veiklos (pagal situaciją ir atskirus 

susitarimus posėdžių metu) 

Kiekvieną 

mėnesį 

VGK 

2.4. Tolerancijos savaitė mokykloje lapkričio mėn. Socialiniai pedagogai, 

klasių auklėtojai, 

Mokinių parlamentas 

2.5. Prevencinė veikla prieš patyčias 

 

Per mokslo 

metus ir 

Kovo mėn. 

Klasių auklėtojos , 

socialiniai pedagogai 

2.6. Paskaitos įvairių amžiaus grupių mokiniams 

apie tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų poveikį ir žalą jaunimui. 

Sveikatos pamokos. Pirmosios pagalbos 

pamokos. 

Per mokslo 

metus 

Vaikų slaugytoja,  

Tėvų komitetas, 

medikai, dalykų 

mokytojai. 

2.7. Renginys, skirtas AIDS dienai. Protmūšis. Gruodžio 1 

dieną. 

Klasių auklėtojai,  

Soc.pedagogai, Mokinių 

parlamentas. 

2.8. Individualus darbas su rizikos grupės mokiniais: 

1) nuolatinis dėmesys: mokinys – klasės 

auklėtojas- mokytojai – tėvai; 

2) psichologo pagalba mokiniui: tiriamasis 

darbas, pokalbiai. 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai,  

Klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2.9. Mėnuo be patyčių 

 

Kovo mėn. Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

auklėtojos 

2.10. Akcija „Mėnuo be tabako“ Gegužės mėn. Socialiniai pedagogai, 

Mokinių parlamentas 



3. PROJEKTINĖ VEIKLA   

3.1. „Sveikuoliai 2016“ 

 

Iki 2016 m. 

gruodžio mėn. 

Socialiniai pedagogai 

3.2. „Sveikuoliai 2017“ (projekto rengimas ir 

įgyvendinimas). 

Per 2017 m. Socialiniai pedagogai 

4. TYRIMAI   

4.1. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. Spalio-lapkričio  

mėn. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

4.2. IVG klasės mokinių mokymosi motyvacijos 

tyrimas (grįžtamasis). 

Rugsėjo mėn. R.Šlivinskienė 

4.3. Vairavimo mokyklų ir medicinos įstaigų įtaka 

mokinių pamokų lankomumui. 

Lapkričio mėn. R.Šlivinskienė 

4.4. Mokinių individuali pažanga 2017 m. sausio 

mėn., birželio 

mėn. 

R.Šlivinskienė 

4.5. Mokinių psichologinis ir fizinis saugumas 

gimnazijoje (mikro-makro aplinka). 

Lapkričio mėn. 

Kovo mėn. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

4.6. Gimnazijos taisyklių laikymasis. 

 

Per mokslo 

metus 

R.Šlivinskienė, 

Klasių auklėtojos 

4.7. Žalingų įpročių paplitimas gimnazijoje 

 

Gruodžio mėn. Socialiniai pedagogai 

4.8. Mokinių testavimas . 

Anketinė apklausa „Smurto prevencija 

mokykloje“. Anketinė apklausa „Psichoaktyvių 

medžiagų prevencija“. 

Spalio mėn. 

Sausio mėn. 

Mokyklos soc. 

pedagogas, 

J.Galinskienė. Klasių 

auklėtojos 

4.9. Gebėjimas mokytis ir mokymosi motyvacija 

(II klasės mokiniai) 

Gegužės mėn. R.Šlivinskienė 

5. KRIZIŲ VALDYMAS   

5.1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkė 

R.Šlivinskienė 

 

5.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

gimnazijos bendruomenę/žiniasklaidą, 

mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Gimnazijos direktorius 

5.3. Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir 

organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

  

5.4. Tobulinti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

Kartą per metus VGK 

6. ŠVIETIMAS   

1. Mokinių švietimas. Informacinių lankstinukų, 

mokyklinių filmų apie socialinę , psichologinę 

pagalbą ruošimas. 

Per mokslo 

metus 

A.Bandžiulis, 

R.Bandžiulienė,  

J.Galinskienė 

2. Tėvų švietimas.  

Paskaitos: „Adaptacija“, „Teisės, pareigos, 

atsakomybė“. 

Per mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, tėvų 

komitetas,  



3. Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas 

kalėdinėje  bei velykinėje gerumo ir atjautos 

akcijose. 

Velykų ir 

Kalėdų 

laikotarpiai 

Klasių auklėtojai, 

gimnazijos 

bendruomenė, VGK 

 

 

 


