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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 2018 - 2019 MOKSLO METAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS: 

      Vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos   

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais ir Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu (2011 m. balandžio 11 d. įsakymas 

Nr. V-579, 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija)   

1. Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2010-12-14 Nr. XI-1232 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų 

kodekso nuostatas mokykloje; 

2. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos 

kūrimą; 

3. Propaguoti sveiką ir saugią licėjaus bendruomenės narių gyvenseną; 

4. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį fizinei, 

psichinei sveikatai, vartojimo padarinius ir pasekmes (socialinės, medicininės, psichologinės). 

5. Užtikrinti mokinių nereguliaraus licėjaus lankymo stebėseną ir  duomenų  rinkimą ir vykdyti nereguliaraus licėjaus lankymo ir 

(ar)ankstyvojo pasitraukimo iš licėjaus prevenciją; 

6. Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams 

teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų pagal įstatymus. 

 

TIKSLAS:  

1. Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

2. Vaiko gerovės užtikrinimo klausimus spręsti, analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi 

aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant problemų sprendimo  būdų bei telkiant reikiamus žmogiškuosius ir 

materialinius išteklius. 

3. Teikti gerus, tvirtus dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus mokiniams, ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų 

įpročių gilumines atsiradimo priežastis ir vykdyti jų prevenciją.  

4. Stiprinti Licėjaus vidaus tvarkos taisyklių priežiūrą, kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją, didinti mokymosi sunkumus patiriančių 

mokinių  ugdymo(si) veiksmingumą. 



  

VGK  VEIKLOS PRINCIPAI: 

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi 

geriausiais vaiko interesais; 

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis 

išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka, vaiko 

nuomonei skiriant deramą dėmesį; 

3. Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, 

artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes; 

4. Visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinamas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą;  

5. Konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir 

neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims; 

6. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos 

profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikimą laiku; 

7. Dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę Mokykloje, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant 

į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės poreikius; 

8. Refleksyvumo. Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami 

Mokyklos tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje; 

9. Veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, 

užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė 

Mokykloje; 

10. Bendradarbiavimo. Vaiko gerovės Mokykloje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės 

narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VGK UŽDAVINIAI: 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais ir Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. 

2. Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2010-12-14 Nr. XI-1232 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų 

kodekso nuostatas mokykloje ir kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių, netinkamo elgesio prevencija; 

3. Kurti gerus licėjaus bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir licėjaus bendradarbiavimą per mokinių 

savivaldos organizacijas, klasių veiklą; 

1. Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti priimti sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių 

gerbūviu. Mokymus organizuoti diferencijuojant pagal mokinių amžių bei bendruomenės narių poreikius; 

2. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti socialinėje veiloje, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, maksimaliai pasinaudoti fizinėmis, 

protinėmis ir socialinėmis galiomis.  

3. Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir konfliktų valdymo metodais per 

pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą; 

4. Turimus intelektualius ir materialinius resursus efektyviai panaudoti sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti ir stiprinti; 

5. Skleisti sveikatos ugdymo, teisės ir teisėtvarkos idėjas įvairaus amžiaus mokinių grupėse per pamokas bei neformalųjį ugdymą;  

6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

7. Licėjų  orientuoti kaip informacijos ir motyvacijos šaltinį šeimos sveikatos, teisėsaugos klausimais; 

8. Siekti, kad Licėjaus bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.  

9. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus licėjaus bendruomenei aktualiomis temomis. 

10. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus. 

11. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose.  

12. Vykdyti krizių valdymą licėjuje. 

13. Ugdyti mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis profesiją, atitinkančią norus ir 

galimybes. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės  

aplinkos ir kitas ypatybes 

14. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, švietėjišką pagalbą. 

15. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 

 

 

 



LICĖJUJE PREVENCINĖ VEIKLA, PSICHOSOCIALINĖ, PEDAGOGINĖ PAGALBA VYKDOMA: 

1. integruojant į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, biologiją, pilietinės visuomenės pagrindus, dailę, kūno kultūrą bei kitus 

mokomuosius dalykus; 

2. per Mokinių tarybą, socialinę veiklą,  neformalųjį ugdymą; 

3. per klasių vadovų veiklą: klasės valandėlių, ugdymo(si) netradicinėse aplinkose, renginių metu, bendraujant ir bendradarbiaujant  su 

mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais; 

4. per VGK pakomisių veiklą 

5. individualių socialinio pedagogo, psichologo veiklų, konsultacijų metu; 

 

 

VGK VEIKLA 

 
EIL. 

NR. 

 

VEIKLOS SRITIS 

 

DATA 

DARBO 

FORMOS IR BŪDAI 

ATSAKINGI IR 

BENDRADARBIAUJANTYS 

ASMENYS 

1. PRIEMONĖS  VEIKSMINGAI  VYKDYTI  VAIKO  MINIMALIĄ PRIEŽIŪRĄ LICĖJUJE 

1.1 Parengti Vaiko gerovės komisijos (toliau 

VGK) veiklos planą 2018 – 2019 m.m. 

Iki 2018 rugsėjo 1d. Posėdis R.Žilaitis 

VGK nariai /VGK darbo grupė 

1.2 VGK pakomisių:  

Prevencinės, 

Psichosocialinės pagalbos, 

Pedagoginės pagalbos 

pasitarimų organizavimas. 

Kasd mėnesį/ pagal 

poreikį  visus mokslo 

metus 

Pasitarimai Pakomisių pirmininkai, nariai 

1.3 Organizuoti VGK posėdžius, sprendžiant 

mokinių mokymosi sunkumų, elgesio, 

Licėjaus lankomumo problemas bei kitus 

einamuosius klausimus. 

1 kartą per mėnesį Įgyvendinamas rūpinimosi vaikui 

saugios ir palankios mokymosi 

aplinkos, bei  individualias vaiko 

galimybes atitinkančių ugdymo(si) 

pasiekimų prioritetas. 

R.Žilaitis 

VGK nariai /VGK darbo grupė 

1.4 Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas 

dalyvaujant specialistams ir socialiniams 

partneriams 

Pagal poreikį Posėdis Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

VGK nariai /VGK darbo grupė 

1.5 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, siekiant tobulinti 

Visus mokslo metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios 

patirties sklaida metodinėse 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 



kompetencijas, reikalingas vaikų 

socialiniam  ir emociniam ugdymui, 

dirbant su socialinę atskirtį ir (ar) kitų 

problemų turinčiais mokiniais bei  kitose, 

su vaiko gerove susijusiose, srityse 

grupėse bei direkciniuose 

pasitarimuose, ataskaitų apie 

kvalifikacijos renginius pateikimas 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai,  

Pagalbos vaikui specialistai, 

Mokytojai 

1.6 Mokinių Licėjaus lankymo ir mokymo(si) 

pasiekimų kontrolė 

Iki kiekvieno 

mėnesio 5 d. 

El. dienyno TAMO lankomumo 

ataskaitų pateikimas direktoriaus 

pavaduotojoms ugdymui; 

bendradarbiavimas su socialine 

pedagoge; esamos situacijos 

aptarimas su klasių vadovais; 

esamos situacijos aptarimas su 

tėvais 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

N. Linkevičienė  

Klasių vadovai 

Instruktoriai  

1.7 Mokinių Tėvų informavimas  Visus mokslo metus Visuotiniai tėvų susirinkimai; 

klasių tėvų susirinkimai, 

individualus informavimas 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai,  

Instruktoriai,  

Pagalbos vaikui specialistai, 

Mokytojai 

1.8 Mokinių tėvų ir Licėjaus bendruomenės 

partnerytė,  bendrų veiklų organizavimas 

Visus mokslo metus Mokyklos – šeimos 

bendradarbiavimo veiklos; mokinių 

tėvų įtraukusis dalyvavimas klasių 

veikloje; mokinių tėvų lūkesčiai  

ugdymo procesui. Įtraukusis 

mokinių tėvų dalyvavimas 

puoselėjant pozityviąsias vertybes, 

kuriant pozityvų mikroklimatą 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai  



Licėjuje,  teikiant siūlymus Lcėjaus 

vadovui dėl saugios ir mokymuisi 

palankios aplinkos bei  saugios  

vaiko savijautos Licėjuje.  

 

Instruktoriai 

Mokinių taryba 

1.9 Geriausios klasės rinkimai 

 

 

 

 

Visus mokslo metus Geriausios klasės konkursas; 

mokinių elgsenos, kadeto 

uniformos dėvėjimo kontrolė 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

Mokytojai 

Mokinių taryba 

1.10 Organizuoti Licėjaus bendruomenės 

renginius, gerinančius mikroklimatą 

(šventes, išvykas, kultūrinius renginius, 

parodas, akcijas ir kt.) 

 

Visus mokslo metus Komandinis sdarbas, 

bendruomeninė veikla 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

Mokytojai 

Mokinių taryba 

1.11 Licėjaus Socialinio paso parengimas 

 

 

 

 

Rugsėjo – spalio 

mėn. 

 

 

Komandinis darbas R.Žilaitis 

L. Vosylė 

L.Levickienė 

V. Dručkienė 

N. Linkevičienė 

Klasių vadovai 



1.12 Naujai atvykusių mokinių adaptacija Rugsėjo – lapkričio, 

sausio – kovo mėn.  

 

Komandinis darbas Klasių vadovai  

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

I. Levickienė 

V. Dručkienė 

A.Nemura 

N. Linkevičienė 

V.Gricienė 

1.13 Mokinių atvykimo į Licėjaus bendrabutį ir 

išvykimo iš bendrabučio kontrolė, Licėjaus 

bendrabutyje gyvenančių mokinių priežiūra 

ir kontrolė. 

Visus mokslo metus Komandinis darbas R.Žilaitis 

N.Linkevičienė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

1.14 Nemokamo maitinimo organizavimas Visus mokslo metus Komandinis darbas Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

N.Linkevičienė 

Klasių vadovai 

2.PRIEMONĖS DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ IR LICĖJAUS NELANKYMO  

2.1 Mokinių saugumo pamokose, pertraukų 

metu, licėjaus renginiuose užtikrinimas 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus Klasių vadovų veikla Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai,  

Instruktoriai  

Mokytojai 

Budintys mokiniai 

2.2 5–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokinių 

ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su Licėjaus mokinių elgesio 

taisyklėmis, Lankomumo tvarkos aprašu ir 

kt. dokumentais. 

Rugsėjo mėn. 

Informavimas, 

klasių vadovų veikla, 

bendradarbiavimas. 

Klasių vadovai 

N.Linkevičienė 

2.3 Mokinių supažindinimas su pirotechnikos 

naudojimo, rūkymo viešoje vietoje, 

Rugsėjo–gruodžio 

mėn. 

Informavimas, 

klasių vadovų veikla, 

R.Žilaitis 

Klasių vadovai 



šiukšlinimo įstatymais ir atsakomybe už šių 

įstatymų nesilaikymą. 

bendradarbiavimas. N.Linkevičienė 

2.4 Mokinių supažindinimas su Licėjaus vidaus 

tvarkos taisyklėmis, atsakomybės taškų 

sistema, mokinių pareigomis ir 

atsakomybėmis (pasirašytinai). 

Rugsėjo – spalio mėn.  

 

Instruktažai, pokalbiai, klasių 

vadovų veikla 

R.Žilaitis 

A.Nemura 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

2.5 Pašalinių asmenų patekimo į Licėjų 

registravimas, kontrolės stiprinimas, 

Licėjaus teritorijos ir jo prieigų stebėjimas 

Visus mokslo metus  Pašalinių asmenų registracijos 

knyga bei kontrolė 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

E.Gulbinė 

Aptarnaujantis personalas 

2.7 Mokinių išleidimo iš Licėjaus priežiūra ir 

kontrolė  

Visus mokslo metus Mokinių išleidimo iš Licėjaus 

registracijos  knyga ir kontrolė 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

N.Linkevičienė 

2.8 
Pamokų lankomumo kontrolė ir 

lankomumo suvestinių ataskaitos 

Visus mokslo metus 

iki kiekvieno mėnesio  

10 d. 

Klasių vadovų veikla, prevencinis 

bendradarbiavimas 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

N.Linkevičienė 

Klasių vadovai 

 

2.9 

Apibendrintos lankomumo ataskaitos 

rengimas: be pateisinamos priežasties 

daugiausiai pamokų praleidžiančių mokinių 

ir klasių nustatymas, poveikio priemonių 

Visus mokslo metus 

 

 

 

Klasių vadovų veikla, prevencinis 

bendradarbiavimas 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 



parinkimas ir taikymas.  L. Vosylė 

N.Linkevičienė 

Klasių vadovai 

2.10 Į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė Visus mokslo metus 

Stebėsena, prevencinis 

bendradarbiavimas, klasių vadovų 

veikla 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura  

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

Mokytojai 

N.Linkevičienė 

2.11 

 

 

 

Apibendrintos į pamokas vėluojančių 

mokinių ataskaitos rengimas: daugiausiai be 

pateisinamos priežasties į pamokas 

vėluojančių mokinių ir klasių nustatymas, 

poveikio priemonių parinkimas ir taikymas. 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

Stebėsena, duomenų analizė, 

komandinė veikla, prevencinis 

bendradarbiavimas, klasių vadovų 

veikla 

 

Klasių vadovai 

Prevencinė pakomisė 

 

 

 

 

2.12 

 

 

 

 

 

 

Mokinio uniformų dėvėjimo kontrolė 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

Mokinių stebėsena, pokalbiai, 

prevencinis bendradarbiavimas, 

instruktorių veikla 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

A. Nemura 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

2.13 

 

 

 

 

 

 

Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas ir 

poveikio priemonių taikymas 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

Komandinė , sudaromų darbo 

grupių veikla, bendradarbiavimas 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 



    VGK darbo grupė 

2.14 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų, mokinių budėjimas pertraukų 

metu mokykloje, kieme  

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandinė, prevencinė veikla, 

mokinių stebėsena 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

R. Baltaduonienė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Mokytojai 

Instruktoriai 

Budintys mokiniai 

2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, 

smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitų 

teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizavimas, 

prevencinių priemonių šių atvejų 

pažeidimams mažinti parinkimas ir jų 

taikymas 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėsena, duomenų analizė,  

prevencinis bendradarbiavimas, 

komandinė veikla, klasių vadovų , 

instruktorių veikla 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

Mokytojai 

Prevencinė pakomisė 

2.16 Mokinių supažindinimas su saugaus eismo, 

licėjaus vidaus tvarkos taisyklėmis, saugaus 

elgesio instruktažai mokinių atostogoms 

(pasirašytinai). 

Rugsėjo, lapkričio, 

gegužės mėn. 

 

Instruktažai, paskaitos, 

informavimas 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

I. Levickienė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai  

2.17 Mokinių ir jų tėvų informavimas Tamo.lt 

dienyne apie mokinio licėjaus vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimus  

Visus mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės 

Tamo.lt dienyne 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai,  

Mokytojai, 



Instruktoriai 

 

3. PRIEMONĖS TABAKO, ALKOHOLIO NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ  MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI 

3.1 Vykdoma alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė 

veikla. 

Visus mokslo metus  Integruojama į mokomųjų dalykų 

programas ir klasės vadovų veiklą 

Mokytojai 

R.Žilaitis  

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

3.2 Mokinių supažindinimas su LR tabako 

įstatymu dėl draudimo rūkyti (pasirašytinai). 

 

 

Rugsėjo – lapkričio 

mėn., pagal poreikį 

Instruktažai, paskaitos Klasių vadovai  

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė  

3.3 Naujų projektų, skirtų žalingų įpročių 

prevencijai, mokinių socializacijai bei 

sveikai gyvensenai ugdyti rengimas, 

įgyvendinimas ir kt. 

Visus mokslo metus Komandinis darbas Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

3.4 Mokinių, jų tėvų, bendruomenės narių 

susitikimai su specialistais 

Visus mokslo metus  Diskusija, pokalbiai Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 



3.5 Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su 

mokiniais, prevencinio stendo  

kūrimas 

VGK darbo grupė 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

Mokinių taryba 

3.6 Kontrolinės – prevencinės veiklos Licėjuje,  

dalyvaujant kinologams, vykdant 

psichotropinių, medžiagų patekimo į Licėjų 

prevenciją 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Prevenciniai pokalbiai su 

mokiniais, kinologinė prevencinė  

veikla 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

4. PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJAI 

4.1 Dalyvavimas Kauno vyriausiojo policijos 

komisariato organizuojamose prevencinėse 

veiklose bei projektuose 

Visus mokslo metus Dalyvavimas įvairiose veiklose Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė 

V.Gricienė 

Klasių vadovai 

4.2 Kryptingas socialinės veiklos organizavimas 

5- 8 bei I-IV gimnazijos  klasių mokiniams 

Visus mokslo metus Socialinė savanoriška veikla, kalsių 

vadovų veikla 

Klasių vadovai 

4. 3  Mokinių  socialinę emocinę kompetenciją 

ugdanti ir stiprinanti akredituota Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) 

programa. 

Visus mokslo metus VEIK užsiėmimai mokiniams 

  

 

V.Gricienė 

N.Linkevičienė 

 

4.4 Saugaus eismo pamokos 5 klasės mokiniams  

„Saugus kelias į mokyklą“ 

Rugsėjo – lapkričio 

mėn. 

Paskaita – diskusija, prvencinis 

užsiėmimas 

Klasės vadovai 

bendruomenės pareigūnė 

4.5 Renginys Pasaulinei psichikos sveikatos 

dienai paminėti 

Spalio mėn. Klasių vadovų, specialistų veikla; 

paskaita – diskusija; praktinės – 

kūrybinės užduotys, 

bendradarbiavimas 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba  

Pagalbos vaikui specialistai 

VGK darbo grupė 



4.6 Renginiai Tolerancijos dienai paminėti Lapkričio mėn. Klasių vadovų, specialistų veikla; 

bendradarbiavimas, prevencinių 

filmų peržiūra ir aptarimas; stendo 

leidimas ir kt. 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba  

Pagalbos vaikui specialistai 

VGK darbo grupė 

4.7 Renginiai Tarptautinei draugo dienai 

paminėti 

Lapkričio mėn. Klasių vadovų, specialistų veikla; 

bendradarbiavimaspraktinės – 

kūrybinės užduotys 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba  

Pagalbos vaikui specialistai 

VGK darbo grupė 

4.8 Renginiai Tarptautinei žmogaus teisių dienai 

paminėti. 

Gruodžio mėn. Klasių vadovų, specialistų veikla; 

bendrdarbiavimaspraktinės – 

kūrybinės užduotys 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba  

Pagalbos vaikui specialistai 

VGK darbo grupė 

4.9 Renginiai Tarptautinei laimės dienai 

paminėti 

Kovo mėn. 

 

Klasių vadovų, specialistų veikla; 

bendradarbiavimaspraktinės – 

kūrybinės užduotys 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba  

Pagalbos vaikui specialistai 

VGK darbo grupė 

4.10 „Savaitė be patyčių“ renginiai Kovo 14-20 d. Klasių vadovų, specialistų 

veikla;bendradarbiavimas 

prevencinių filmų peržiūra ir 

aptarimas; stendo leidimas ir kt. 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

VGK darbo grupė 

Pagalbos vaikui specialistai 

4.11 Požiūrio į smurtą ir smurtinį elgesį tyrimas, 

mokinių apklausos  

Pagal poreikį Tiriamoji veikla, anketinė mokinių 

apklausa 

VGK darbo grupė 

V. Gricienė 

Klasių vadovai 

4.12 Sportiniai-prevenciniai renginiai Visus mokslo metus Komandinė veikla 

Sporto šventė 

 

Kūno kultūros mokytojai  

Instruktoriai  

Klasių vadovai  

VGK darbo grupė 

5. PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI 

5.1 

 

Diskusijos su mokiniais apie prekybos 

žmonėmis pavojus 

Visus mokslo metus Dorinio ugdymo pamokos, klasių 

vadovų veikla. Prevencinė 

edukacija, diskusijos. 

N.Linkevičienė 

Dorinio ugdymo mokytojai 

Klasių vadovai 

6. PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI 

6.1 Integruojama į ugdymo procesą ir klasių 

vadovų veiklą, neformalųjį ugdymą 

Visus mokslo metus Pagal ugdymo planus dorinio 

ugdymo, žmogaus saugos, 

sveikatos programos pamokose 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 



L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai  

6.2 Krizių valdymo Licėjuje sistemos aptarimas Pagal poreikį Analizuoti VGK veiklą, kaip 

atitinka Reglamentą bei norminius 

aktus 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė 

V.Gricienė 

VKG darbo grupė 

Klasių vadovai  

Instruktoriai 

6.3 Savižudybių prevencijos edukacija Licėjaus 

bendruomenės nariams 

Pagal poreikį Paskaita  

VGK darbo grupė 

6.5 Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą 

 

 

 

 

 

 

Esant krizinei 

situacijai 

 

 

 

 

 

 

Komandinė veikla 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

VKG nariai pagal kompetenciją 

6.6 Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

Licėjaus bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugos tarnybą. 

 

 

 

Esant krizinei 

situacijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos teikimas, komandinė 

veikla 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė 



  

 

 

 

 

 

 

V.Gricienė 

VKG darbo grupė 

Instruktoriai  

Klasių vadovai  

6.7 Įvertinti Licėjaus bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba 

ir organizuoti jos teikimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant krizinei 

situacijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos teikimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė 

V.Gricienė 

VKG darbo grupė 

Klasių vadovai  

Instruktoriai  

 Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartą per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios mokymų patirties 

perėmimas ir sklaida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

N.Linkevičienė 

V.Gricienė 

VKG darbo grupė 

7. PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 

7.1 Integruojama „Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa“pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopose 

Visus mokslo metus Dorinio ugdymo, biologijos 

pamokos, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo pakopose. 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

A. Nemura 

V. Dručkienė 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 



7.2 Edukacijas apie ŽIV/AIDS pavojų ir vaikų 

lytiškumo ugdymą. 

Visus mokslo metus Paskaita Klasių vadovai  

VGK darbo grupė 

VSB darbuotoja  

8. PSICHOLOGINĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 

8.1 Penktų klasių mokinių psichosocialinės 

adaptacijos Licėjuje  tyrimas 

Spalio mėn. Anketinė mokinių apklausa, 

duomenų vertinimas 

Klasių vadovai 

V. Gricienė  

 

8.2 Psichologinio mikroklimatas klasėje, 

mokymosi motyvų, mokymosi motyvacijo, 

požiūrio  į mokymąsi, tarpasmeninių santykių 

mokiniai – mokiniai, mokiniai – mokytojai, 

mokiniai – instruktoriai tyrimas 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Anketinė mokinių apklausa, 

duomenų vertinimas 

Klasių vadovai 

V. Gricienė  

 

8.3 Mokinių mokimosi stilių nustatymas Spalio – lapkričio 

mėn. 

Anketinė mokinių apklausa, 

duomenų vertinimas 

Klasių vadovai 

V. Gricienė  

 

8.4 Elgesio problemų turinčių mokinių 

stebėjimas, konsultavimas. 

Visus mokslo metus Darbas su mokiniais, turinčiais 

elgesio ir kt. problemų, 

individualios konsultacijos, 

pokalbiai, darbas grupėse 

R. Žilaitis 

A.Nemura 

Klasių vadovai 

V. Gricienė 

N. Linkevičienė 

8.5 Psichosocialinių sunkumų turinčių mokinių 

stebėjimas, konsultavimas 

Visus mokslo metus Darbas su mokiniais, turinčiais 

psichologinių sunkumų, 

individualios konsultacijos, darbas 

grupėse, pokalbiai. 

 

V.Gricienė 

N. Linkevičienė 

8.6 Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvų 

konsultavimas 

Visus mokslo metus Darbas su mokinių, turinčiais 

mokymosi sunkumų tėvais 

Klasių vadovai 

Pedagoginė pakomisė 

8.7 Psichosocialiniai tyrimai Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Tiriamasis darbas, anketinės 

mokinių apklausos 

Klasių vadovai 

V. Gricienė 

N. Linkevičienė 

VGK darbo grupė 

8.8 Socialinės emocinės kompetencijos ugdymas, 

socialinių įgūdžių stiprinimas 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Bendradarbiavimas Klasių vadovai 

VGK darbo grupė  

V. Gricienė 



N. Linkevičienė 

8.9 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais bei kitais specialistais, 

teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai 

Visus mokslo metus Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais bei kitais specialistais 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

9. DARBAS SU MOKYMOSI SUNKUMŲ TURINČIAIS MOKINIAIS 

9.1 Mokinių, turinčių ugdymo(si)sunkumų, 

pradinis pedagoginis vertinimas. 

Rugsėjo mėn., visus 

mokslo metus 

Komandinis darbas Klasių vadovai 

Mokytojai 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

I. Levickienė 

A. Nemura 

N.Linkevičienė 

V.Gricienė 

Instruktoriai 

9.2 

Aptarti mokymosi sunkumus patirintiems 

mokiniams pagalbos organizvimą, darbo 

metodus, tempą, užduočių individualizavimą, 

diferencijavimą Teikti rekomendacijas ir 

konsultacijas mokytojams ir mokinių tėvams 

(globėjams) 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Komandinis darbas  

 

 

 

 

 

 

 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

I. Levickienė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Instruktoriai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Pedagoginės pagalbos pakomisė/ 

VGK darbo grupė 

9.3 Užtikrinti mokinių, turinčių mokymosi 

sunkumų, kokybišką ugdymą: prireikus 

rekomenduoti vaiko psichines ir fizines galias 

atitinkančią ugdymo ir lavinimo įstaigą; teikti 

rekomendacijas mokytojams, tėvams 

(globėjams) dėl  ugdymo metodų, būdų, 

mokymo priemonių naudojimo 

 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

 

 

 

Komandinė veikla 

 

 

 

 

 

 

 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Pedagoginės pagalbos pakomisė/ 

VGK darbo grupė 

9.4 Vykdyti stebėseną mokytojų darbo su Pagal poreikį Ugdymo proceso stebėsena Laikinai atliekanti direktoriaus 



mokiniais, patiriančiais mokymosi sunkumų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Pedagoginės pagalbos pakomisė/ 

VGK darbo grupė 

9.5 Bendradarbiauti su mokinių,patirinčių 

mokymosi sunkumų tėvais, (globėjais, 

rūpintojais), aptariant mokinio asmeninę 

pažangą 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais, mokinio mokymosi 

pažangos vertinimas 

 

 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

Klasių vadovai 

Pedagoginės pagalbos pakomisė/ 

VGK darbo grupė 

9.6 Kaupti metodinę medžiagą, metodinėse 

grupėse dalintis gerąja patirtimi dėl darbo su 

mokiniais, patiriančiais mokymosi sunkumų 

 

Visus mokslo metus  

 

 

 

Darbas metodinėse grupėse 

 

 

 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

I. Levickienė 

Licėjaus metodinės grupės 

9.7 Teikti siūlymus mokyklos administracijai, 

,Mokytojų tarybai dėl mokinių, patiriančių 

mokymosi sunkumų,  ugdymo  tobulinimo. 

 

 

Visus mokslo metus  

 

 

 

 

Komandinė veikla 

 

 

 

 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

VGK darbo grupė 

Pedagoginės pagalbos pakomisė/ 

VGK darbo grupė 

9.8 

Bendradarbiauti su Kauno savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistais, Kauno PPT specialistais, Vaiko 

teisių apsaugos specialistais 

 

 

 

Visus mokslo metus  

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas 

 

 

 

 

 

 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai 

9.9 Dalyvavimas Licėjaus metodinėje ir 

projektinėje veikloje 

Visus mokslo metus Darbas grupėse Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

9.10 Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo 

įstaigų specialistais, socialiniais partneriais 

Visus mokslo metus Gerosios darbo patirties perėmimas 

ir sklaida 

VGK darbo grupė 



10. PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 

10.1 Sveikos gyvensenos įgūdžių  ugdymas  ir 

stiprinimas 

Visus mokslo metus Neformaliojo ugdymo veiklos R.Žilaitis 

Instruktoriai 

VSB darbuotoja 

10.2 Dalyvavimas sveikatą stiprinančiuose, 

sveiką gyvenseną formuojančiuose 

projektuose, programose, konkursuose ir kt. 

Visus mokslo metus Dalyvavimas projektų konkursuose, 

akcijose, renginiuose ir kt. 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Instruktoriai 

10.3 Naujų projektų, skirtų žalingų įpročių 

prevencijai, mokinių socializacijai bei 

sveikai gyvensenai ugdyti, kūrimas ir 

organizavimas. 

Visus mokslo metus Dalyvavimas projektų konkursuose, 

akcijose, renginiuose ir kt. 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

Mokinių taryba 

VGK nariai pagal kompetenciją 

11. INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

11.1 Informacinės medžiagos (stendų, 

lankstinukų, skrajučių, pranešimų ir pan.) 

rengimas prevenciniais (sveikos gyvensenos, 

patyčių, žalingų įpročių, saugaus interneto  

ir kt.) klausimais ir jos skelbimas / 

platinimas licėjaus stenduose, internetiniame 

tinklalapyje, TAMO dienyne. 

Visus mokslo metus Bendradarbiavimas, komandinė 

veikla, informavimas 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

Prevencinė pakomisė/VGK 

darbo grupė 

Klasių vadovai 

Instruktoriai  

VSB darbuotoja 



11.2 Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų  individualių konsultacijų, 

susitikimų, pokalbių, seminarų ir pan. 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Komandinė veikla, 

bendradarbiavimas 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

Instruktoriai 

11.3 

Rengti Licėjaus bendruomenės 

informavimui reikalingą medžiagą 

talpinimui į mokyklos tinklalapį 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

Komandinis darbas, 

bendruomeninė veikla 

Laikinai atliekanti direktoriaus 

funkcijas, pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Levickienė 

R.Žilaitis 

L. Vosylė 

V. Dručkienė 

VGK darbo grupė 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

Instruktoriai 

11.4 Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas ir viešinimas Licėjaus 

internetiniame tinklapyje bei socialiniuose 

tinkluose. 

 

 

 

 

Kartą per 3 mėn. 

 

 

Informaciniai stendai, lankstinukai R Žilaitis 

VGK darbo grupė 

 

P.S.: Atsižvelgiant į Licėjaus bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti. 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas   R.Žilaitis 

 


