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Tikslas: 

Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti mokinių ugdymo procesą, skatinti asmenybės raidą 

saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

Uždaviniai: 

 Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, informacinę pagalbą vaikams (mokiniams). 

 Diegti žmogiškąsias vertybes, atsakomybes už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus 

teisėms ir laisvėms. 

 Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančios jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

 Neleisti į mokykla pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų 

mokiniams. 

 Rūpintis vaiko (mokinio) socialine gerove. 

 Teikti metodinę informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) prevencijos, socialinio 

švietimo klausimais. 

 Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, 

dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 Spręsti iškilusias mokymosi problemas, įvertinant mokinio gebėjimus ir teikiant pagalbą 

vaikams (mokiniams), tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.  

Vaiko gerovės komisijos nariai: 

Mokyklos direktorė Ilona Šedienė – komisijos pirmininkė; 

Socialinė pedagogė Ligita Radevič – komisijos pirmininkės pavaduotoja; 

Neformaliojo švietimo organizatorė, grupės vadovė – Inga Salavei – komisijos narė; 

Neformaliojo švietimo organizatorius, grupės vadovas – Pavelas Tomaševskis – komisijos narys; 

Profesijos mokytojas, grupės vadovas – Stanislovas Gabrylevskis – komisijos narys; 

Praktikos vadovas, profesijos mokytojas – Liudas Šliažas – komisijos narys; 

Bendrabučio auklėtoja – Teresa Bilienė – grupės narė; 

Mokymo dalies administratorė Božena Šeško – sekretorė.  

Veiklos turinys: 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingi asmenys Data 

Prevencinis darbas 

1.  Naujų mokinių supažindinimas su Dieveniškių 

technologijų ir verslo mokyklos mokinių elgesio 

Grupių vadovai, 

bendrabučio auklėtoja  

Rugsėjis 



taisyklėmis, Dieveniškių technologijų ir verslo 

mokyklos bendrabučio vidaus taisyklėmis, 

mokinių pareigomis ir teisėmis – pasirašytinai 

2.  Supažindinti mokinius su įstatymais ir 

atsakomybe už šių įstatymų nesilaikymą apie 

alkoholio, narkotikų, energinių gėrimų vartojimą, 

rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą ir kt. 

Socialinė pedagogė  Rugsėjis 

3.  Tolerancijos dienos minėjimas Socialinė pedagogė, 

grupių vadovai, 

neformaliojo švietimo 

organizatoriai 

Lapkritis 

4.  Tarptautinė nerūkymo diena. Minėjimas Socialinė pedagogė, 

grupių vadovai 

Gegužė 

5.  Pašalinių asmenų registracija mokykloje. Budėtoja 

Lilija Zubrickaja 

Visus 

mokslo 

metus 

6.  Mokytojų budėjimo mokomajame korpuse, 

valgykloje ir dirbtuvėse grafiko sudarymas 

Pedagogai Visus 

mokslo 

metus 

7.  Filmų, skirtų prevencinėms temoms, peržiūra Socialinė pedagogė, 

grupių vadovai 

Metų eigoje 

8.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai ir pasitarimai Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal poreikį 

(ne rečiau 

kaip 1 kartą į 

2 mėnesius) 

Krizių valdymas 

9.  Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo 

plano rengimas ir krizinių situacijų sprendimas 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Esant 

reikalui 

10.  Akcija „Savaitė be patyčių“ Socialinė pedagogė, 

grupių vadovai 

Kovas 

11.  Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos 

programos įgyvendinimas 

Socialinė pedagogė Visus 

mokslo 

metus 

Socialinė – pedagoginė pagalba 

12.  Vaikų (mokinių) nemokamo pavežimo 

organizavimas 

Socialinė pedagogė  Rugsėjis, 

spalis 

13.  Apsilankymas probleminėse mokinio šeimose Socialinė pedagogė, 

grupių vadovai 

Pagal poreikį 

14.  Pedagogų kvalifikacijos kėlimas prevencinio, 

krizinių situacijų sprendimo klausimais 

dalyvaujant Respublikiniuose seminaruose 

Pedagogai, socialinė 

pedagogė 

Metų eigoje 

 

 


