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I. Trumpa situacijos analizė. 

Vilniaus Pilaitės gimnazijoje 2021 m.m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 550  moksleivių. 

Nacionalinė kalba: lietuvių k. 

Įkūrimo metai:    1992 

Gimnazijos materialiniai resursai: 2 sporto salės, aktų salė, biblioteka su skaitykla, 2  kompiuterių klasės. 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Pilaitės seniūnija, 5 PK, Socialinės paramos centro  Pilaitės vaikų dienos centru, Gedimino technikos 

universitetu, Vaikų linija, Paramos vaikams centras, PPT,VU, Pilaitės bendruomene, Dienos centru ,,Kimaras“ ir kt. 

Mokiniai socialiai remtini: 8 

Specialiųjų poreikių mokinių: 19 

Dirba 52 mokytojai. 

Specialistai: specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Neformalus švietimas: 

Gimnazijoje veikiantys būreliai:  geografijos, istorijos lyderių klubai,  krepšinio, tinklinio, netradicinių sporto šakų , teatro. 

Vykdomos programos: Mentorystės ir socialinių kompetencijų ugdymo programa, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programa „Raktai į sėkmę“, 

pasitikėjimo ir emocinio  ugdymo programa ,,Mano  pasirinkimai“ Geros savijautos programa, Sveikatinimo ir aktyvios mokyklos programa 

Bendradarbiavimas: VU filosofijos fakultetas, M. Romerio universitetas, PPT, bendruomenės centras ,,Mažoji Lietuva“, atviroji jaunimo erdvė ,,Kimaras“, 

Pilaitės dienos centras, Vroclavo licėjus. 

VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2021 – 2022  m.m. 

 

Tikslas: 

 

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

atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą. 

 

  Uždaviniai: 

1. Kuo anksčiau atpažinti ir teikti pagalbą mokiniams turintiems emocinių, elgesio, mokymosi sunkumų. 

2. Vykdyti smurto ir patyčių prevenciją gimnazijoje. 

3. Vykdyti socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą ,, Raktai į sėkmę“ 

                 4.   Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

                 5.   Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, bendradarbiaujant su kitomis gimnazijomis ir progimnazijomis bei 

organizacijomis. 

                 6.   Konsultuoti mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir 

kitais klausimais. 

                  



 

                  

 

EIL.NR. 

 

VEIKLA 

 

PERIODIŠKUMAS 

 

ATSAKINGI 

 

 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Gimnazijos  Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planas  2021 – 2022 m.m. 

Iki 2021-10-01  L.Juškevičienė, VGK Numatyti VGK darbo prioritetai, 

priemonės tikslams įgyvendinti 

 

2. Išplėstiniai VGK posėdžiai: 

1.Teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

elgesio klausimais. Kartu su mokinių 

įstatyminiais atstovais. 

2021 – 2022 m.m. kartą 

kas 3 mėn. ir pagal 

poreikį 

 

L.Juškevičienė  VGK komisijos posėdžiai 

organizuojami sistemingai, 

operatyviai sprendžiamos 

problemos. 

 

3. VGK pasitarimus: 

1.Dėl 2021 – 2022 m. m. veiklos plano;. 

2.Dėl I klasių mokinių mokymosi rezultatų 

aptarimo; 

3.Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

suderinimas; 

2. Dėl specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

mokymosi rekomendacijų aptarimo; 

3. Dėl individualių planų didelių specialiųjų 

poreikių turintiems mokiniams parengimo; 

4. Dėl mokytojų savitarpio pagalbos grupės; 

5.Dėl smurto ir patyčių priemonių plano 

parengimo 2021-2022 m.m.; 

 

2021 – 2022 m.m. 

Kartą per mėnesį 

(kiekvieno mėn II savaitės 

trečiadienį), 

arba pagal poreikį 

 

 

L.Juškevičienė  VGK komisijos posėdžiai 

organizuojami sistemingai, 

operatyviai sprendžiamos 

problemos. 

 



7. Dėl programų  sveikatą stiprinančios ir 

aktyvios mokyklos įgyvendinimo; 

8. Dėl prevencinės veiksmo savaitės 

renginių; 

9. Dėl mėnesio ,,Be patyčių“ ; 

10. Teisės pažeidimų, mokyklos 

nelankymo, pažangumo , elgesio 

klausimais; 

11.Krizių komandos posėdis; 

12.Kiti klausimai  pagal poreikį; 

 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

4. Supažindinti (priminti), aptarti su I-IV klasių 

mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) su 

gimnazijos „Mokinio elgesio taisyklėmis“, 

mokymosi sutarties sąlygomis,  poveikio 

priemonėmis netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, lankomumo apskaitos tvarka, 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos pakeitimais, Vaiko gerovės komisijos 

veikla“  

2021 m. rugsėjis I-IV klasių auklėtojai, 

VGK 

Vykdoma prevencinė ir tiriamoji 

veikla, organizuojami renginiai 

užtikrins aktyvią žalingų įpročių, 

patyčių ir smurto, pamokų 

nelankymo, teisės pažeidimų  ir 

savižudybių prevenciją 

Sumažės dėl nepateisinamos 

priežasties praleistų pamokų 

skaičius. 

 

5. Supažindinti (priminti), aptarti įstatymus apie  

rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą, 

pirotechnikos naudojimą ir atskaitomybe už 

šių įstatymų  nesilaikymą. 

2021 m. rugsėjis I-IV klasių auklėtojai, 

V.Ratiukienė, 

Bendruomenės 

pareigūnės, Viešosios 

tvarkos skyrius 

Susipažins su įstatymais ir 

atsakomybe jų nesilaikant. 



6. Rūkymo prevencija, akcijos, reidai. 2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

VGK, Bendruomenės 

pareigūnės 

Sumažės rūkančių skaičius. 

7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programa (integruota į 

dalykus ir klasės valandėles). 

Pagal atskirą grafiką I-IV kl. dirbantys 

dalykų mokytojai, kl. 

auklėtojai, specialistai 

Bus stiprinami I-IV gim.  klasių 

mokinių socialiniai įgūdžiai, 

formuojami sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 

8. Specialistų ir gimnazijos vadovų  susitikimai 

su I klasių mokiniais. 

2021 m. rugsėjis 

(pagal atskirą grafiką) 

VGK, Gimnazijos 

vadovybė 

I-ų klasių mokiniai susipažins su 

gimnazijos vadovybe bei 

specialistais sužinos apie jų 

funkcijas gimnazijoje . 

 Atviros jaunimo erdvės ,,Kimaras“ 

prisistatymas. 

2021 m. rugsėjo 21 d. V.Ratiukienė Mokiniai sužinos apie jaunimo 

erdvės ,,Kimaras“ teikimas 

paslaugas po pamokų. 

9. I –ų klasių mokinių stebėjimas pamokų metu. 2021 m. rugsėjis - spalis V.Ratiukienė, 

R.Bubnienė, 

R.Kibildienė 

Komandinis darbas su elgesio, 

motyvacijos, lankomumo 

problemų turinčiais mokiniais 

sumažins šių problemų mastą. 

10. Mokytojų savitarpio pagalbos grupės 

užsiėmimai. 

 2021 – 2022 m.m. 

(pagal atskirą grafiką) 

R. Bubnienė, 

V.Ratiukienė, 

L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė 

Galimybė padėti mokytojams 

spręsti iškilusias problemas . 

12. Socialinių emocinių kompetencijų  ugdymo 

programa ,,Raktai į sėkmę“ I-IV klasėse. 

Pagal klasių susirinkimų 

grafiką 

I-IV klasių auklėtojai Ugdomos socialinės ir emocinės 

ugdytinių kompetencijos. 

13. Įgyvendinti sveikatą stiprinančios ir aktyvios 

gimnazijos programas. 

2021-2022 m.m. E.Balčiūnienė, 

L.Juškevičienė 

Mokiniai įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių, padidės pasitikėjimas 

savimi, išmoks tinkamais būdais 

įveikti stresą. 

14. I-IV klasių mokinių mokymosi signalinio 

pusmečio rezultatų aptarimas. 

2021 m.lapkritis – gruodis 

2022 m. balandis 

R. Bubnienė, 

V.Ratiukienė, 

Komandinis darbas su elgesio, 

motyvacijos, lankomumo 



L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė, dalykų 

mokytojai, 

administracija, klasių 

auuklėtojai 

problemų turinčiais mokiniais 

sumažins šių problemų mastą. 

15. Prevencinė veiksmo savaitė . 

 

2021 m. lapkričio 22-26 d  L.Juškevičienė, VGK, 

MP, 

Bus suteiktos galimybės mokinių  

saviraiškai. 

16. Vykdyti smurto ir patyčių prevenciją 

gimnazijoje, parengti priemonių planą. 

2021 – 2022 m.m. 

 

L.Juškevičienė. VGK 

nariai 

Sukurta saugesnė atmosfera ir 

aplinka gimnazijoje 

Sumažės patyčių atvejų, mokiniai 

ir mokytojai tinkamai reaguos į 

patyčių apraiškas. 

17. Dalyvavimas Vilniaus m. organizuojamuose 

prevenciniuose renginiuose, konferencijose. 

2021 – 2022 m.m. 

 

V.Ratiukienė, 

R.Bubnienė, VGK 

nariai 

Skatinamas bendradarbiavimas, 

komunkacija. 

19. Mentorystės ir socialinių kompetencijų 

ugdymo programa.  

 

2021- 2022 m.m. R.Bubnienė, 

V.Ratiukienė 

Savanorystės skatinimas, 

bendravimo įgūdžių ir darbo 

komandoje tobulinimas. 

20. Tyrimus gimnazijai aktualiais klausimais ir 

pristatyti mokytojams, mokiniams, tėvams 

  1.Emocinės savijautos  nustatymo tyrimas I-

IV kl. mokiniams 

  2. Mokyklinės Baimės aprašas; 

  3. Mokymosi stilių nustatymo tyrimas; 

  4. Adaptacijos  tyrimas I klasės; 

  5. Patyčių lygio nustatymas gimnazijoje ; 

  6.Motyvacijos  tyrimas II klasės ; 

  7.Gimnazijos psichologinio klimato 

įvertinimas; 

  8.Pamokų nelankymo priežasčių tyrimas; 

 

 

2021 m. rugsėjis 

 

2021 m. rugsėjis-spalis 

2021 m. gruodis 

2021 m. spalis 

2021 m. lapkritis 

2021 m. gruodis 

2022 m. kovas 

 

2022 m. balandis 

R.Bubnienė, 

V.Ratiukienė 

R.Kibildienė 

Išsiaiškintos stipriosios ir 

silpnosios mokyklos, klasės, 

mokinio pusės. Ir organizuojamas 

kompensavimo planas. 



  9. VU tyrimas ,,Konstruoju savo aš“ 

  10. PPT tyrimas ,,Pozityvus jaunimo 

potencialas“. 

   

 

2021-2022m.m. 

2021-2022 m.m. 

21. Ruošti stendinę medžiagą mokiniams, 

pedagogams, tėvams 

Nuolat VGK Įgys žinių apie prevencinę veiklą. 

22. Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis 

prevencijos temomis 

Nuolat VGK Pasinaudodami sukaupta 

medžiagą gilins žinias apie 

prevencinį mokinių ugdymą. 

23. Padėti kl. auklėtojams pravesti klasės 

valandėles 

Esant poreikiui R.Bubnienė, 

V.Ratiukienė, I-IV 

kl.auklėtojai 

Gerės tarpusavio supratimas ir 

bendradarbiavimas, dėl šios 

priežasties didės individualios 

pagalbos mokiniui efektyvumas 

(savalaikiškumas, tikslingumas, 

nuoseklumas. 

24. Dalyvauti tėvų  susirinkimuose Esant poreikiui R.Bubnienė, 

V.Ratiukienė, I-IV 

kl.auklėtojai 

25. Lankytis probleminių mokinių  namuose Esant poreikiui V.Ratiukienė, 

kl.auklėtojas 

26. Bendradarbiauti su M. Mažvydo 

progimnazija, seniūnija, policija bei vaiko 

teisių apsaugos tarnyba probleminių mokinių 

klausimais 

Esant poreikiui V.Ratiukienė Bendradarbiaujant (dalinantis 

informacija), augs ne tik 

individualios pagalbos vaikui 

efektyvumas (savalaikiškumas, 

tikslingumas, nuoseklumas, 

kompleksiškumas), bet ir  

prevencijos galimybės.. 

27. Mokinių turinčių mokymosi ir elgesio 

problemų stebėjimas pamokose 

Esant poreikiui R.Bubnienė 

V.Ratiukienė 

L.Juškevičienė 

Formuosis konsultuojamų vaikų 

teigiami socialiniai įgūdžiai bei 

kompetencijos. 

28. Individualios konsultacijos mokiniams, 

tėvams 

Esant poreikiui R.Bubnienė Teikiama pagalba mokiniams ir jų 

tėvams. 



V.Ratiukienė, 

R.Kibildienė 

29. Mokytojų konsultavimas Esant poreikiui R.Bubnienė,V.Ratiuki

enė 

L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė 

 

 

 

 

Įgis žinių kaip dirbti su mokiniais 

turinčiais mokymosi, elgesio ar 

kitokių problemų. 

ĮTRAUKUSIS  UGDYMAS 

30. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių sąrašą ir  Pagalbos gavėjų 

sąrašą. 

2021 m. rugsėjis R.Kibildienė 

 

Suderintas  pagalbos gavėjų 

sąrašas, sistemingai teikiama 

pagalba SUP turintiems 

mokiniams. 

 

Teikiama pagalba, siekiant 

asmeninės pažangos, šalinant 

mokymosi praradimus ar spragas, 

stiprinama mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

31. Rekomendacijos mokytojams kaip dirbti su 

mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

2021 m. rugsėjis R.Kibildienė 

32. Specialiųjų poreikių skyrimo išvadų 

aptarimai su dalykų mokytojais. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė 

33. Individualių planų rengimas didelių 

specialiųjų poreikių mokiniams. 

2021 m. spalis – gruodis R. Bubnienė, 

V.Ratiukienė, 

L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė, su 

mokinių dirbantys 

mokytojai 

34. Informacijos kaupimas apie mokinius 

turinčius mokymosi, elgesio ir/ar emocinių  

sunkumų. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai, kl. 

auklėtojai, tėvai, VGK 

35. Naujai pastebėtų mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų pirminis įvertinimas, 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

R.Kibildienė, 

V.Ratiukienė, 

Laiku suteikiama pagalba 

mokiniams 



aptarimas su mokinio tėvais ir nukreipimas 

išsamiam įvertinimui į PPT. 

R.Bubnienė , 

L.Juškevičienė 

36. Atlikti tyrimą I-ose klasėse pozityvus 

jaunimo potencijas (Erasmus + projektas). 

2021 m. spalis R.Kibildienė, PPT Pakliūti į programą, kuri keičia 

jaunų žmonių įsitikinimus ir 

vertybes siekiant sumažinti 

rizikingą elgesį, skatinant sveiką 

gyvenseną. 

37. Vaikų turinčių negalių bei mokymosi 

sutrikimų poreikių tenkinimas ir tęstinumas: 

1.Aptarti specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių pasiekimus ir nesėkmes su 

mokytojais ir tėvais; 

2. Aptarti namuose besimokančių moksleivių 

mokymosi pasiekimus, bei nesėkmes; 

3.Ypatingą dėmesį skirti devintokams ir 

kitiems naujai atvykusiems į mokyklą 

mokiniams besimokantiems pagal pritaikytas  

programas, bei jų auklėtojų, mokytojų 

konsultavimui; 

4. Prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir 

fizines galias atitinkančią ugdymo ir 

lavinimo įstaigą; 

5.Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams 

dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, 

mokymo priemonių naudojimo 

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į specialistų 

rekomendacijas 

Mokytojai, 

kl.auklėtojai, tėvai, 

R.Kibildienė,L.Juškev

ičienė,V.Ratiukienė, 

R.Bubnienė 

Gerės specialiųjų poreikių bei 

namuose besimokančių mokinių 

pasiekimai, laiku teikiama vaiko 

psichines ir fizines attitinkanti 

pagalba. 

38. Mokytojų darbo su specialiųjų poreikių 

mokiniais stebėsena ir analizė. 

Pagal atskirą planą R.Kibildienė,L.Juškev

ičienė, 

Pagerės darbas su specialiųjų 

poreikių mokiniais 



39. Individualus darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais. 

Visus mokslo metus R.Kibildienė, 

R.Bubnienė, 

V.Ratiukienė VGK 

Sumažės mokymosi spragų, 

pagerės mokymosi rezultatai. 

40. Individualus darbas su specialiųjų   poreikių 

mokinių tėvais. 

Visus mokslo metus Kl. auklėtojai, 

R.Kibildienė, 

V.Ratiukienė, 

R.Bubnienė , 

L.Juškevičienė 

Bendruomenės nariai bus nuolat 

konsultuojami aktualiais 

klausimais apie įtraukųjį ugdymą 

bei švietimo pagalbą. 

41. Seminaras mokytojams apie mokytojų 

perdegimą. 

 Pagal poreikį L.Juškevičienė, 

R.Kibildienė, 

R.Bubnienė 

 

Įgys žinių apie specialųjį ugdymą 

arba kaip tvarkytis su perdegimu. 

42. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymą. 

Visus mokslo metus R.Kibildienė 

B.Norkuvienė 

Pasinaudodami sukaupta 

medžiagą gilins žinias apie 

specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą. 

SVEIKATINGUMO PROGRAMA 

43. 

 

 

 

 

 

44. 

Sveikatos stiprinimas, sveika gyvensena. 

Temos: 

1.  „Sveika gyvensena. Kas tai? 

Kodėl tai svarbu?“ 

2. „Pasaulinė sveikatos diena“ 

Fizinė sveikata: 

 Fizinis aktyvumas. Temos: 

1. „Fizinio aktyvumo reikšmė sveikatai“; 

2.  „Judėjimas yra sveikata!“; 

3. „Taisyklinga laikysena. Sveikas 

stuburas. Sveikos pėdos.“; 

4. „Netaisyklingas kvėpavimas – raktas į 

daugybę mus kamuojančių ligų; 

5.  „Judėjimo sveikatos labui diena“; 

2021 – 2022 m.m 

(pagal poreikį) 

 

 

 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 



 

45. Sveika mityba. Temos: 

1. „Sveika mityba ir pagrindiniai jos 

principai“; 

2. „Kūno kultas ir valgymo sutrikimai“; 

3. „Emocinis valgymas. Kas tai?; 

4. „Pasaulinė vandens diena“; 

5. „Europos sveikos mitybos diena“; 

 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

46. Veikla ir poilsis. Temos: 

1. „Mokymosi ir poilsio rėžimas“; 

2. „Kaip triukšmas veikia mūsų 

sveikatą?“; 

3. „Sveikos akys“; 

4.  „Tarptautinė triukšmo suvokimo 

diena“; 

5. „Ergonomika“; 

6. „Kaip išsirinkti kuprinę? Teisingas 

kuprinės dėvėjimas.“; 

 

2021– 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

47. Asmens ir aplinkos švara. Temos: 

1. „Asmens higienos reikšmė sveikatai“; 

2. „Kas yra aplinkos švara“; 

3.  „Burnos higiena“; 

4. „Pasaulinė burnos sveikatos diena“; 

5. „Pasaulinė rankų higienos diena“; 

6. „Čiaudėjimo ir kosėjimo etiketas“; 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

48. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Temos: 

1. „Gripas. Kas tai ir kaip apsisaugoti?“; 

2. „Teisingas antibiotikų vartojimas“; 

3. „Tuberkuliozės profilaktika“; 

4. „Erkės ir jų platinamos ligos“; 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 



5. COVID 19 ir jo profilaktika; 

6. „Tymai ir jų profilaktika“; 

48. Lytinis brendimas. Temos: 

1. „AIDS. Ką turiu žinoti?“; 

2. „Pasaulinė AIDS diena“; 

3. „Žmogaus papilomos virusas. Kas 

tai?“; 

4. „Kitos lytiškai plintančios ligos“; 

 

2021– 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

49. Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir 

jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška). Temos: 

1. „Stresas. Kaip jį įveikti?; 

2. „Pasaulinė psichikos sveikatos diena“; 

3. „Pasaulinė savižudybių prevencijos 

diena“; 

 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

50. Socialinė sveikata (draugystė ir meilė, 

atsparumas rizikingam elgesiui). Temos: 

1. „Saugus ir draugiškas internetas“; 

 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

51. Traumų ir susižalojimų prevencija: 

1. „Skendimų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija, pirmoji pagalba“; 

2. „Žiemos pavojai. Pirmoji pagalba“; 

3. „Vasaros pavojai. Pirmoji pagalba“; 

4. „Apsinuodijimai. Kaip išvengti?“; 

5. „Saugus pirotechnikos naudojimas“; 

 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 

52. Alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencija: 

1. „Mano laisvi pasirinkimai“; 

2021 – 2022 m.m. 

(pagal poreikį) 

E. Balčiūnienė, I-IV 

klasių auklėtojai 

 

Sveikos gyvensenos, socialinių 

įgūdžių formavimas. 



2. „Pasaulinė diena be tabako“; 

3. „Kitos psichoaktyvios medžiagos ir jų 

vartojimo žala sveikatai“; 

4. „Elektroninės cigaretės ir jų žala 

sveikatai“; 

 

Pritarta VGK posėdyje: 2021-09-21 Nr.21-01 

 

 
 


