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VILNIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
Gimnazijoje mokosi 775 mokiniai. Vyksta prevenciniai renginiai, akcijos, paskaitos-diskusijos
gimnazijos bendruomenei (valgymo sutrikimai, streso įveikos būdai, sveikatos ir lytiškumo bei rengimo
šeimai ugdymas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, Tarptautinės tolerancijos dienos
minėjimas ir kt.). Siekiant mokinių turiningo užimtumo gimnazijoje veikia neformaliojo ugdymo būreliai,
mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir renginiuose (užsienio
kalbų popietė, raštingiausio mokinio konkursas, skaitovų konkursas, „Vakaro skaitymai“, krepšinio
varžybos ir pan.), taip pat teatro studija „Žmogonai“ pristato socialines dramas, kuriose išsakomos ir
aptariamos moksleivių mintys, gyvenimo problemos, santykiai su šeima, draugais, mokytojais, kartu
ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Mokiniams, turintiems ugdymosi spragų teikiama individuali ir
grupinė pagalba (dalykinės konsultacijos).
Gimnazijoje atliekamas I klasių mokinių adaptacijos ir lūkesčių tyrimas, mokinių psichologinės
savijautos gimnazijoje stebėjimas. Organizuojamos informacinės paskaitos, diskusijos mokinių tėvams.
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, organizuoti švietimo
pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos uždaviniai:
● organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus bendruomenei
aktualiomis temomis;
● teikti mokiniui pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą;
● sudaryti mokiniui palankias ugdymo (si) sąlygas (saugi ugdymo (si) aplinka, mokinių adaptacija);
● vykdyti MBG mokinių lankomumo apskaitą ir gimnazijos nelankymo prevenciją;
● skatinti sveiką gyvenseną (paskaita apie valgymo sutrikimus, pirmoji pagalba ir t.t.);
● ugdyti mokinių socialinius įgūdžius (savęs pažinimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, kritinis
mąstymas, streso įveika, komandinis darbas ir kt.);
● ir kt.
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Pastaba: karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra,
gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, (toliau – ypatingos
aplinkybės) laikotarpiu Komisija funkcijas (išskyrus Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos vaiko
gerovės komisijos veiklos aprašo 5.3. papunktyje nurodytą funkciją) gali vykdyti nuotoliniu būdu.
Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui, prioritetas teikiamas (toliau – Aprašo) 5.3. papunktyje
nurodytos funkcijos vykdymui.
Laukiami rezultatai:
● glaudesnis tėvų ir gimnazijos bendravimas ir bendradarbiavimas;
● gerės mokinių lankomumas, praleistos pamokos bus pateisintos laiku;
● vykdant patyčių prevencijos ir intervencijos programą mokymosi aplinka taps saugesnė;
● mokiniai formuosis nuostatas, kad žalingi įpročiai kenkia žmogui ir jo gyvenimui;
● aktyvus mokinių dalyvavimas visuomeninėje veikloje.

