
 

Parengė Audronė Galvanauskienė 



 Uždaviniai: 
 1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą 

gimnazijoje. 
 2. Užtikrinti gimnazijos bendruomenės švietimą 

aktualiais (sveikatos, specialiųjų poreikių, krizių 
valdymo, lankomumo, bendravimo bei emocinio 
pažinimo) klausimais. 

 3. Stebėti susirūpinimą keliančius mokinių elgesio 
požymius ir užtikrinti reikalingą pagalbą. 

 4. Organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 
ugdymo vertinimą bei pagalbą. 

  
 



 VGK posėdžiai- 8. 

 Dėl nepažangių mokymosi rezultatų, mokinio 
taisyklių pažeidinėjimo, pamokų nelankymo 
dėl nepateisinamų priežasčių- dalyvavo 18 
mokinių, 6 tėvai, 10 mokytojų. 

 



 Sukurtas lankomumo gerinimo priemonių 
planas; 

 Pristatytas krizių valdymo planas mokytojams 
ir aptarnaujančiam personalui. 



SPECIALUSIS UGDYMAS 

 
2019 m. gimnazijoje mokėsi 39 mokiniai, 
turintys specialiųjų poreikių. 

Visi 39 mokiniai baigė mokslo metus be 
neigiamų įvertinimų. 

9 mokiniai išsiųsti Į Vilniaus PPT pirminiam 
vertinimui; 

7 mokiniai- pakartotiniam vertinimui; 

2 mokiniai atleisti nuo PUPP 

2 mokiniams gautos pažymos dėl PUPP 
pritaikymo. 

 



 Prevencinės programos: 
 1.VŠĮ Lions Quest Lietuva „Paauglystės kryžkelės“ 

5 - 6 klasių mokiniams. 
 

 2. VŠĮ Lions Quest Lietuva „Raktas į sėkmę“ I - II 
klasių mokiniams. 
 

 3. V.E.I.K. (Vaiko emocijų išraiškos kontrolės) 
ugdymo programą 1 - 3 klasių mokiniams. 
 

 4. Prevencinė rūkymo programa „Mano laisvi 
pasirinkimai“ 5 - 8 klasių mokiniams. 



 Su mokiniais, jų tėvais / globėjais aptartos 
gimnazijos „Mokinio elgesio taisyklės“, 
mokymosi sutarties sąlygos, poveikio 
priemonės netinkamai besielgiantiems 
mokiniams, lankomumo tvarkos aprašas. 

 

 Organizuotas 1 administracijos, pagalbos 
specialistų 5 - ų klasių ir naujai atvykusių 
mokinių susitikimas. 

 

 Organizuotos 2 paskaitos, skirtos tabako 
gaminių, elektroninių cigarečių prevencijai 
(dalyvavo 119 mokinių). 



Organizuoti 2 renginiai, skirti viešosios tvarkos 
pažeidimų prevencijai (dalyvavo 115 mokinių). 

 

Organizuotos 2 paskaitos, skirtos prekybos 
žmonėmis prevencijai. (dalyvavo 102 mokiniai). 

 

Buvo organizuoti 3 sveikatingumo renginiai 
(šeštadieniais) gimnazijos bendruomenei.  

(sveikatingumo mankštos pamokos, tinklinio 
turnyras). 



 Organizuota vaikų dienos vasaros stovykla 
„Švieselė - 2019“ (dalyvavo 69 pradinių klasių 
mokiniai). 

 



 Organizuota paskaita gimnazijos mokytojams 
„Psichologinė pagalba IV klasių mokiniams, 
ruošiantis egzaminams“. 

 

 Organizuota paskaita-praktinis užsiėmimas 
IV klasių mokiniams „Pasiruošimas 
egzaminams. Streso įveika“ (dalyvavo 7 
mokiniai). 



 Organizuoti „Efektyvios tėvystės įgūdžių“ 
mokymai (dalyvavo 15 tėvų). 
 

 Organizuota paskaita „Minčių klaidos“ 
(dalyvavo 58 mokytojai). 
 

 Organizuota paskaita „Pykčio raiška“ 
(dalyvavo 1- 4 klasių mokytojos ir mokytojų 
padėjėjos). 
 

 Organizuotos 4 paskaitos tėvams „Išmanieji 
įrenginiai ir paauglystė: kodėl svarbu 
protingai suderinti?“ (dalyvavo 84 tėvai). 



 Organizuotos 4 paskaitos tėvams „Mano 
vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie 
psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“ (dalyvavo 
76 tėvai). 

 

  Organizuoti 33 renginiai gimnazijos 
bendruomenei sveikatos ugdymo klausimais.  



 Atliktas 5a klasės mokinių sociometrinis 
tyrimas (dalyvavo  25 mokiniai). 

 

 Atliktas 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas 
„Mano savijauta mokykloje“ (dalyvavo 88 
mokiniai). 

 

 Atliktas mokinių požiūrio į savo klasę tyrimas 
Ib klasėje “Mano klasė” (dalyvavo 15 
mokinių). 

 



 Atliktas pamokų nelankymo priežasčių 
tyrimas I - IV klasėse (dalyvavo 107 mokiniai). 

 

 Atliktas patyčių masto įvertinimo tyrimas 4-6 
klasėse (dalyvavo 84 mokiniai). 

 

 


