Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos
2017 metų veiklos plano
4 priedas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti mokykloje prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
Uždaviniai:
1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius bendruomenei aktualiomis temomis.
2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo
ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
3. Organizuoti pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, atlikti mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą.
4. Bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo
organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
5. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.
6. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, siekiant specialiųjų
poreikių mokinių individualios mokymosi pažangos.
7. Operatyviai reaguoti į patyčių atvejus, analizuoti jų priežastis, vykdyti patyčių
mokykloje prevenciją.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Veikla
Naujų dokumentų,
reglamentuojančių Vaiko
gerovės komisijos veiklą,
prevencinę veiklą mokykloje
analizė.
Duomenų apie globojamus,
socialiai remtinus, rizikos
grupės vaikus, vaikus, kurių
tėvai išvykę į užsienį rinkimas,
analizavimas. Pagalbos
mokiniui gavėjų sąrašų
aptarimas.
Parengti ir pristatyti mokinių,
turinčių kalbėjimo, kalbos ir
kitų komunikacijos sutrikimų
sąrašą.
Psichologinis mokinių
švietimas.

Turinys

Atsakingas

Nuolat

Stebėti, analizuoti, teikti
pagalbą soc. remtinų
šeimų vaikams.

2017 m.

Pagalba mokiniui
ugdymo procese

Rugsėjis

Individualūs pokalbiai su
mokiniais, grupiniai
užsiėmimai. Diskusijos
su mokiniais klasių
valandėlių metu.

Pagal
sudarytą
tvarkarašt
į.

Psichologė
J. Simonavičienė

Gruodžio
mėn.

VGK pirmininkė
N. Kadytė

2018 m. Vaiko gerovės
komisijos veiklos plano
rengimas.
Organizuoti VGK pasitarimus
teisės pažeidimų, mokyklos

Data

PREVENCINĖ VEIKLA
Bendrauti su mokiniais,
jų tėvais, mokytojais ir

Pagal
poreikį

Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė,
psichologė
J. Simonavičienė,
VGK pirmininkė
N. Kadytė
Logopedės
R. Televičiūtė ir
M. Gėdrimienė

VGK pirmininkė
N. Kadytė

nelankymo, elgesio klausimais.

7.

8.

9.

Organizuoti mokinių
susitikimus su policijos
nuovados specialistais.
Mokinių drausmė pamokų
metu. Drausminimo priemonių
efektyvumas. Mokinių elgesio
kultūros stebėjimas,
analizavimas, pasiūlymų
teikimas probleminei situacijai
gerinti.
Mokyklos nelankymo, baimių
ir nenoro lankyti mokyklą
priežasčių svarstymas,
pasiūlymų lankomumui gerinti
teikimas.

10.

Žalingų įpročių prevencijos,
sveikos gyvensenos, fizinio
aktyvumo skatinimo
užsiėmimai. Vaikų
dalyvavimas sveikatos
stiprinimo programos
renginiuose.

11.

Akcija „Gegužės mėnuo be
smurto prieš vaikus“.
Piešinių konkursas skirtias
Pasaulinei AIDS dienai.

12.

13.

Projektas „Sveikas ir saugus
pasaulis“.

14.

Dalyvavimas nacionalinėje
,,Veiksmo savaitėje ,,BE
PATYČIŲ 2017“.

15.

Projekto „Pažink save“.skirto
psichologinio atsparumo
stiprinimui įgyvendinimas

16.

Mokymai tėvams ,,Pozityvios
tėvystės mokykla“.

padėti spręsti problemas
mokinių netinkamo
elgesio klausimais.
Prevencinis ugdymas.

2017 m.

Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė
VGK nariai

Stebėti ir analizuoti
mokinių elgesį pamokų
metu, pertraukos metu.
Analizuojamos
problemos ir ieškoma
sprendimų.

2017 m.

Stebėti ir analizuoti
mokinių pamokų
lankomumą. Informuoti
tėvus dėl lankomumo
problemų. Ieškoti
priemonių mokinių
lankomumo gerinimui.
Propaguoti sveiką ir
saugią mokyklos
bendruomenės narių
gyvenseną

Kiekvieną
mėnesį

Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė,
psichologė
J. Simonavičienė

Pagal
renginių
tvarkaraštį

Prevencinis ugdymas.
Projektinis darbas.
Sveikos gyvensenos
įpročių, gyvenimo
įgūdžių ugdymas pamokų
bei klasių valandėlių
metu.
Sveikos gyvensenos
ugdymas, žalingų įpročių
prevencija.
Gero elgesio ugdymas.

Gegužės
mėn.
Gruodžio
mėn.

E. Vaznienė,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė,
socialinė
pedagogė
V. Baniulienė,
klasių auklėtojai
Psichologė
J. Simonavičienė
Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė,
klasių auklėtojai

Socialinis ugdymas,
bendravimo įgūdžių
tobulinimas, konfliktų
sprendimas. Mokinių
psichologinio atsparumo
stiprinimas
Padėti tėvams spręsti
šeimos problemas

Mokslo
metai

Lapkričio
mėn.
Kovo mėn.

Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė
Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė,
1 – 10 kl.
auklėtojai
Psichologė
J. Simonavičienė

17.

Įgyvendinti pasirinktą
prevencinę programą, siekiant
mažinti patyčių problemą
mokinių tarpe.

18.

Diskusijų popietė su mokinių
taryba ,,Ar mokykloje
veiksminga švietimo pagalba
mokiniui“.

19.
20.

auklėjant vaikus.
Patyčių problemos
sprendimas mokykloje,
gerinti mokinių elgesio
kultūrą, visos mokyklos
bendruomenės įtraukimas
į prevencinę veiklą.
Aptarti teikiamos
švietimo pagalbos
mokiniui veiksmingumą.

SPECIALUSIS UGDYMAS
Specialiojo ugdymo programų
svarstymas, aprobavimas.
Mokymosi sunkumų turinčių
Stebėti ir analizuoti
mokinių ugdymas. Mokymo ir
mokinio poreikius
mokymosi strategijų, vertinimo atitinkančios pagalbos
ir įsivertinimo būdų taikymas.
teikimo kokybę.

2017 m.

Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė

Gegužės
mėn.

VGK pirmininkė
N. Kadytė,
Mokinių taryba

Rugsėjo
mėn.
2017 m.

VGK nariai
VGK pirmininkė
N. Kadytė,
pavaduotojoa
ugdymui

Analizuoti specialiųjų
mokymosi poreikių mokinių
pasiekimus, individualią
pažangą.
Specialiųjų poreikių mokinių
siuntimo į Šiaulių r. PPT
nustatyti jų gebėjimų lygmenį
klausimai.

Duomenis panaudoti
mokymosi problemoms
šalinti

I ir II
pusmečio
pabaigoje

VGK pirmininkė
N. Kadytė

Surenkama informacija
apie mokinių mokymosi
sunkumus.

Pagal
poreikį.

VGK pirmininkė
N. Kadytė

23

Specialiųjų poreikių mokiniams
pritaikyti ugdymo turinį
atsižvelgiant į Pedagoginės
psichologinės tarnybos tyrimo
išvadas ir rekomendacijas.

Rugsėjis

Spec. ugdymo
metodinė grupė

24.

Pedagogų konsultavimas kalbos
ir kt. komunikacijos sutrikinmų
turinčių vaikų kalbos ugdymo
klausimais, dėl individualios
pagalbos klasėje teikimo

Analizuoti pagalbos
mokiniui ugdymo
strategijas, būdus.
Analizuoti ugdymo
turinio pritaikymą pagal
PPT tarnybos tyrimo
išvadas ir
rekomendacijas.
Analizuoti ir konkretinti
pagalbos mokiniui
ugdymo strategijas,
būdus

Pagal
poreikį

Logopedė R.
Televičiūtė

25.

Tyrimas „Pirmų klasių mokinių
pasirengimo mokyklai
įvertinimas“.
Tyrimas „Penktokų adaptacija
mokykloje“.

Spalislapkritis

Psichologė
J. Simonavičienė,

Spalislapkritis

Psichologė
J. Simonavičienė,

Lapkritis

Psichologė
J. Simonavičienė,

Balandžio
mėn.

Socialinė
pedagogė

21.

22.

26.

27.

28.

Tyrimas ,,Šešiamečių
mokyklinėsbrandos tyrimas
PUG“
Tyrimas ,,Patyčių paplitimas
mokykloje“.

TIRIAMOJI VEIKLA
Išanalizuoti pirmų klasių
mokinių adaptaciją
mokykloje
Išanalizuoti penktų klasių
mokinių adaptaciją
mokykloje
Išsiaiškinti šešiamečių
verbalinio mąstymo
ypatybes.
Anketavimas IQES

29.

Tyrimas „Naujai atvykusių
mokinių saugumas mokykloje“.

Stebėti ir analizuoti, kaip
mokiniai adaptuojasi
mokyklos aplinkoje.

Gegužės,
gruodžio
mėn.

30.

Tyrimas ,,Žalingų įpročių
paplitimas“.

Ištirti esamą situaciją
mokykloje

Lapkričio
mėn.

31.

Tyrimas ,,Smurto lygis
mokykloje“.

Ištirti esamą situaciją
mokykloje, praktinių
rekomendacijų mokyklos
bendruomenei pateimas.
_______________

V. Baniulienė
Socialinė
pedagogė V.
Baniulienė
Socialinė
pedagogė
V. Baniulienė
Psichologė
J. Simonavičienė

