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Prevencinės veiklos planas 2018-2019 m. m.  

  

Eil. 

Nr.  
Veiklos turinys  Laikotarpis  Atsakingi  

1.  Parengti Vaiko gerovės komisijos veiklos 

programą 2018-2019 m. m. ir supažindinti su ja 

mokyklos bendruomenę  

Rugsėjis  E. Paketur.  

2.  Mokinių elgesio taisyklių treniruočių ir varžybų 

metu tikslinimas  

Rugsėjis  E. Paketur.  

3.  Saugaus elgesio instruktažų pildymas prieš 

vykstant į varžybas  

Visus metus  E. Paketur, 

mokytojai. 

4.  Individualūs pokalbiai su problemų turinčiais 

vaikais.  

Visus metus  E. Paketur, 

mokytojai. 

5.  Socialinė pagalba smurtą, patyčias patyrusiems 

mokiniams.  

Įvykus smurtinei 

situacijai ir vėliau  

E. Paketur, 

mokytojai.  

6.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai su mokiniais, 

turinčiais elgesio problemų.  

Esant reikalui (data 

skelbiama papildomai)  

E. Paketur,  

K. Velikianecas, 

K. Manatov.  

7.  Parengti informaciją mokiniams ir tėvams apie 

socialinę ir psichologinę pagalbą (patalpinti 

svetainėje).  

Spalio mėn.  E. Paketur.  

8.  Saugaus eismo taisyklių instruktažai.  Visus metus  

(pagal poreikį)  

Mokytojai.  

9.  Išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos susirinkimai 

su tėvais ir vaikais, turinčiais elgesio problemų.  

Visus metus pagal 

poreikį  

E. Paketur,  

K. Velikianecas  

V. Šumskas.  

10.  Bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo įstaigų 

administracijomis, kuriuose mokosi problemas 

turintys sporto mokyklos auklėtiniai.  

Visus metus pagal 

poreikį  

E. Paketur.  

11.  Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) 

prevencija.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos įgyvendinimas. 

Visus metus  E. Paketur, 

mokytojai.  

12.  Nuolatinis mokinių iš asocialių šeimų stebėjimas, 

jų socialinių įgūdžių formavimas.  

Visus metus  M. Kačanovski, 

V. Šumskas.  

13.  Nuolatinis kontaktas su linkusiais praleidinėti 

treniruotes mokinių tėvais  

Visus metus  E. Paketur, 

mokytojai.  

14.  Pokalbiai dėl pirotechninių priemonių 

naudojimo.  

Gruodžio mėn.  E. Paketur, 

mokytojai.  

15. Saugaus elgesio instruktažų pildymas, diskusijos  

pokalbiai ir pamokos „Elgesys ant ledo“, 

Gruodžio mėn. E. Paketur, 

mokytojai. 



„Saugus elgesys prie vandens“, videofilmų 

peržiūrą „Žemos pavojai“, „Saugus elgesys ant 

ledo“, „Kaip elgtis įlūžus į ledinį vandenį“. 

16.  Atlikti apklausą ir išaiškinti žalingų įpročių 

paplitimą ir elgesio  pažeidimo taisyklių 

mokykloje.  

Balandis  E. Paketur.  

17.  Organizavimas prevencinės savaitės „Savaitė be 

patyčių“.  

Kovo mėn.  R. Bovševič,  

J. Levko.  

18.  Mokyklos vasaros stovyklų organizavimas.  Gegužės mėn.  

  

J. Levko,  

M. Kačanovski,  

R. Bovševič.  

19.  Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos 

parengimas ir pristatymas mokyklos 

bendruomenei  

Gegužė mėn.  

  

E. Paketur. 

  

  


