Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos
2021 metų veiklos plano
5 priedas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (toliau – VGK) 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, smurto bei patyčių, žalingų įpročių,
priklausomybių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
3. Organizuoti pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi 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 ir smurto atvejus, analizuoti jų priežastis, vykdyti patyčių
ir smurto mokykloje prevenciją.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Veikla

Turinys

Data

Naujų dokumentų, reglamentuojančių
Vaiko gerovės komisijos, prevencinę
veiklą mokykloje
analizė.
Duomenų apie globojamus, socialiai
remtinus, patiriančius mokymosi
sunkumus vaikus, vaikus, kurių tėvai
išvykę į užsienį, rinkimas,
analizavimas. Pagalbos mokiniui
gavėjų sąrašų aptarimas.
Parengti ir pristatyti švietimo pagalbos
gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, sąrašą.
Parengti specialiuosius poreikius
turinčių mokinių (vaikų) sąrašus.

Analizuoti dokumentus.

Nuolat

VGK nariai

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

2021 m.

Socialinė
pedagogė,
VGK
pirmininkė

Pagalba mokiniui
ugdymo procese.

Rugsėjis,
sausis,
birželis
Rugsėjis,
sausis

Logopedės

Pagal
poreikį

VGK nariai

Pagal
poreikį

VGK
pirmininkė,
socialinė
pedagogė

Gruodžio
mėn.

VGK
pirmininkė,
VGK nariai
VGK
pirmininkė

5.

Aktualios informacijos, gerosios
patirties sklaida, dalijamasis seminarų
medžiaga.

6.

Pedagogų konsultavimas socialinio
emocinio ugdymo, įtraukiojo ugdymo
klausimais.

7.

2021 m. VGK veiklos plano rengimas.

8.

VGK ataskaita mokyklos
bendruomenei.

Pagalbos mokiniui
poreikių
apibendrinimas.
Dalijimasis gerąja
patirtimi.
Dalijimasis gerąja
patirtimi.

Ataskaita

Gruodžio
mėn.

Atsakingas

Specialioji
pedagogė
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

PREVENCINĖ VEIKLA
Organizuoti VGK pasitarimus teisės
Bendrauti su mokiniais,
pažeidimų, mokyklos nelankymo, ,
jų tėvais (globėjais),
elgesio klausimais.
mokytojais ir padėti
spręsti problemas
mokinių netinkamo
elgesio klausimais.
Analizuojamos
problemos ir ieškoma
sprendimų.
Mokyklos nelankymo, baimių ir
Stebėti ir analizuoti
nenoro lankyti mokyklą priežasčių
mokinių dalyvavimą
svarstymas, nedalyvavimo pamokose,
pamokose, lankomumą.
mokantis nuotoliniu būdu,
Kalbėtis su tėvais ir
analizavimas, pasiūlymų lankomumui
vaikais, ieškoti problemų
gerinti teikimas.
sprendimo priemonių,
būdų.
Žalingų įpročių prevencijos, sveikos
Propaguoti sveiką ir
gyvensenos, fizinio aktyvumo
saugią mokyklos
skatinimo užsiėmimai. Vaikų
bendruomenės narių
dalyvavimas sveikatos stiprinimo
gyvenseną
programos renginiuose.
Patyčių prevencija mokykloje.
Vykdyti patyčių
Susitikimai, pokalbiai su Šiaulių rajono prevenciją mokykloje
policijos komisariato Bendruomenės
policijos pareigūnais 1–8 kl. mokiniams
Piliečių teisės ir pareigos. Atsakomybė Policijos pareigūnų
už viešosios tvarkos pažeidimus.
paskaita 7–8 klasių
Bendradarbiavimas u
mokiniams
Šiaulių rajono policijos komisariato
Bendruomenės policijos pareigūnais.
Dalyvauti bendrame
Projektas „Išsikrauk saugiai“,
Kuršėnų m. mokyklų
skirtas sąmoningumo didinimo mėn.
projekte. Vykdyti patyčių
„Be patyčių“
mokykloje prevenciją.
Mokinių psichinės
ŠPT specialistų paskaitos socialinio
sveikatos gerinimas,
emocinio ugdymo temomis 5–8 kl.
bendravimo ir
mokiniams.
bendradarbiavimo
ugdymas.
Pokalbiai su 5–8 kl. mokiniais apie
Priklausomybių
priklausomybes nuo virtualios aplinkos. prevencija, saugumas
internete.
Užsiėmimai „Netapk preke“
Prekybos žmonėmis
8 kl. mokiniams
prevencijos vykdymas
Projektas „Gegužė – mėnuo be smurto
Vykdyti, smurto bei
prieš vaikus“
patyčių mokykloje
1–4 kl. mokiniai
prevenciją.
Užsiėmimai klasių vadovams, XXI
Stiprinti SEU
amžiaus socialinės ir emocinės
įgyvendinimą mokykloje
kompetencijos
Mokyklos darbuotojų mokymai, skirti
Mokyklos darbuotojų
kompetencijų psichikos sveikatos
psichinės sveikatos
srityje didinti.
gerinimas.

Pagal
poreikį

VGK
pirmininkė,
socialinė
pedagogė

Kiekvieną
mėnesį

Soc. pedagogė

Pagal
renginių
tvarkaraštį

Visuomenės
sveikatos
specialistė,
VGK nariai

2021 m.

Soc. pedagogė

Vasario
mėn.

Soc. pedagogė

Kovo mėn.

Soc. pedagogė

Vasario,
kovo,
balandžio
mėn.

Soc. pedagogė

Kovo mėn.

Soc. pedagogė

Balandžio
mėn.
Gegužės
mėn.

Soc. pedagogė

Kovogruodžio
mėn.
Vasariobirželio
mėn.

SEU
konsultantai

Soc. pedagogė

Direktoriaus
pavaduoja
ugdymui,
visuomenės
sveikatos
specialistė
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Paskaitos ir užsiėmimai „Saugaus
elgesio kelyje prevencija“.
1–2 kl. mokiniams
Priklausomybių prevencijos projektas
„Gyvenimo spalvos“.
1–8 kl. mokiniai

Užtikrinti mokinių saugų
elgesį gatvėse, kelyje.

Rugsėjo
mėn.

Vykdyti žalingų įpročių,
kitų priklausomybių
mokykloje prevenciją.

Lapkričio
mėn.

Emocinės sveikatos stiprinimo
užsiėmimai „Stresas ir jo įveikimo
būdai“ 5 kl. mokiniai
Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas,
protmūšis

Pagilinti žinias apie
emocinį atsparumą.

Paskaita – diskusija mokinių tėvams
„Narkotikai, alkoholis, tabakas. Kaip
padėti vaikui nepakliūti į pinkles?“
(lektoriusŠiauliųrajonopolicijoskomisar
iatoBendruomenėspolicijospareigūnas.
D. Verkys)
Paskaita „Tėvų teisės ir pareigos vaikų
atžvilgiu“(lektoriusŠiauliųrajonopolicij
oskomisariatoBendruomenėspolicijospa
reigūnas.D. Verkys)
Pokalbiai su mokinių tėvais apie vaikų
priklausomybes nuo virtualios aplinkos

Sveikos gyvensenos
įpročių, gyvenimo
įgūdžių ugdymas
pamokų bei klasių
valandėlių metu.

Lapkričio –
gruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.

Soc.
Pedagogė,
klasių vadovai
Soc.
pedagogė,
Visuomenės
sveikatos
specialistė
klasių vadovai
Soc. pedagogė

Soc.
pedagogė,
Visuomenės
sveikatos
specialistė
klasių vadovai
Soc. pedagogė

Žalingų įpročių
prevencija

Lapkričio
mėn.

Mokinių tėvų švietimas

Gruodžio
mėn.

Soc. pedagogė

Mokinių tėvų švietimas

2021 m.

Soc. pedagogė

Gruodžio
mėn.

VGK nariai

Mokyklos bendruomenės diena
„Kalėdinės dirbtuvėlės“

Bendruomeniškumo
ugdymas
SPECIALUSIS UGDYMAS
Specialiojo ugdymo programų
Analizuoti pagalbos
svarstymas, aprobavimas.
mokiniui poreikių
tenkinimą
Mokymosi sunkumų turinčių mokinių
Stebėti ir analizuoti
ugdymas. Mokymo ir mokymosi
mokinio poreikius
strategijų, vertinimo ir įsivertinimo
atitinkančios pagalbos
būdų taikymas.
teikimo kokybę.
Analizuoti specialiųjų mokymosi
Duomenis panaudoti
poreikių mokinių pasiekimus,
mokymosi problemoms
individualią pažangą.
šalinti

Rugsėjo
mėn., sausio
mėn.
2020 m.

VGK nariai

I ir II
pusmečio
pabaigoje

VGK
pirmininkė

VGK
pirmininkė

32.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
siuntimo į Šiaulių r. ŠPT nustatyti jų
gebėjimų lygmenį klausimai.

Surenkama informacija
apie mokinių mokymosi
sunkumus.

Pagal
poreikį.

Spec.
pedagogė

33.

Specialiųjų poreikių mokiniams
pritaikyti ugdymo turinį atsižvelgiant į
Švietimo pagalbos tarnybos tyrimo
išvadas ir rekomendacijas.

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

2020 m.

VGK nariai
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34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Teikti individualias mokinių, mokytojų
ir tėvų konsultacijas.
Aptarti švietimo pagalbos gavėjų,
turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų,
kalbos ugdymo dinamiką.
Individualaus mokinio, turinčio
specialiųjų ugdymosi poreikių,
„Pagalbos vaikui plano“ rengimas.

Analizuoti ugdymo(si)
problemas, teikti pagalbą
Analizuoti pagalbos
mokiniui ugdymo
strategijas, būdus.
Teikiamos vaikui,
turinčiam specialiųjų
ugdymo(si) poreikių,
pagalbos teikėjų
numatomi veiksmai.
Dalijimasis gerąja
patirtimi.

Pranešimas mokyklos mokytojams apie
dažniausiai pasitaikančius kalbėjimo ir
kalbos sutrikimus, jų įveikimą.
TIRIAMOJI VEIKLA
Tyrimas „Pirmokų adaptacija
Išanalizuoti PUG
mokykloje“.
ugdytinių, pirmų ir
Tyrimas „Penktokų adaptacija
penktų klasių mokinių
mokykloje“.
adaptaciją mokykloje.
PUG vaikų adaptacija mokykloje.
Tėvų ir mokinių apklausos, siekiant
Išanalizuoti mokinių
išsiaiškinti mokinių savijautą nuotolinio mokymosi nuotoliniu ir
mokymosi sąlygomis.
kasdieniu būdu sėkmes ir
problemas, parengti
rekomendacijas
sėkmingam mokymuisi.
Naujai atvykusių iš kitų mokyklų
Stebėti ir analizuoti, kaip
mokinių adaptacijos tyrimas
mokiniai adaptuojasi
mokyklos aplinkoje.
Socialinio ir emocinio mikroklimato
Mikroklimatas
vertinimas
mokykloje.
Patyčių paplitimo mokykloje tyrimas
Patyčių situacijos
mokykloje pokytis.

___________________

Pagal
poreikį
Birželio
mėn.

VGK nariai

Vasario
mėn.
Rugsėjo
mėn.

VGK nariai,
mokytojai,
tėvai.

2021 m.

Logopedė

Logopedė

Lapkričio–
gruodžio

Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui

Vasario,
gegužės
mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Vasario
mėn.

Socialinė
pedagogė

Kovo mėn.

Socialinė
pedagogė
Socialinė
pedagogė

Gruodžio
mėn.

