VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Prioritetai: Užtikrinti saugią, jaukią ir darnią aplinką mokykloje, glaudžiai bendradarbiaujant su ugdytinio šeima bendruomene, pagalbą teikiančiomis
institucijomis, socialiniais partneriais.
Tikslai:
1. Psichologiškai ir fiziškai saugios, darnios ir sveikos aplinkos mokykloje kūrimas ir palaikymas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo
pagalbos teikimą.
2. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti mokinius atsisakyti žalingų įpročių, mažinti blogą lankomumą, aiškintis nesėkmingo mokymosi
priežastis, padėti spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlyti pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.
Uždaviniai:
1. Vertinti mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos
priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą.
2. Koordinuoti teikiamą kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą vaikams, tėvams ir pedagogams.
3. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
4. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, diskusijas bendruomenei aktualiomis temomis.
5. Analizuoti mokymosi pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
6. Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties
mažinimu mokykloje.
7. Organizuoti ar dalyvauti konkursuose, akcijose.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

Priemonės pavadinimas
Organizacinė veikla
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas
Vaiko gerovės komisijos organizavimas
Pamokų lankomumo situacijos analizė, lankomumo suvestinių
ataskaitos.
Pagalbos organizavimas mokiniams turintiems emocijų ir elgesio
sutrikimų.

Laikotarpis
Rugsėjo mėn.
Kartą per du mėnesius
(esant poreikiui ir
dažniau).
Visus mokslo metus
iki mėn. 10 d.
Visus mokslo metus

Atsakingi asmenys,
socialiniai partneriai
I. Taujenienė
I. Taujenienė
I. Taujenienė
VGK

Pastabos

Visus mokslo metus

VGK

Birželis

I. Taujenienė

Rugsėjo mėn.

0-4 klasių mokytojai,
5-10 klasių auklėtojai.

Visus mokslo metus
Visus mokslo metus
Visus mokslo metus

I. Taujenienė, kl. Auklėtojai.
I. Taujenienė, kl. Auklėtojai.
I. Taujenienė, kl. Auklėtojai,
kiti specialistai.

Visus mokslo metus

6.

Mokytojų, tėvų konsultavimas, prevenciniais, psichologiniais, spec.
ugdymo klausimais.
VGK veiklos ataskaitos rengimas
Prevencinė veikla
PUG, 1-10 klasių mokinių, tėvų supažindinimas su mokyklos vidaus
tvarkos taisyklėmis, mokinio elgesio taisyklėmis, lankomumo
tvarkos aprašu, mokinių pavežėjimo tvarka.
Rizikos grupės mokinių lankymas namuose
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų lankymas namuose
Individualios pagalbos organizavimas mokiniams, kurie turi:
1. Mokymosi, problemų,
2. Emocijų ir elgesio sutrikimų,
3. Blogai lanko pamokas,
4. Menkavertiškumo jausmą,
5. Silpnus socialinius įgūdžius,
6. Menką mokymosi motyvaciją,
7. Žalingų įpročių ir kitų socialinių problemų.
Informacinių stendų, lankstinukų, skrajučių rengimas, įvairiais
prevenciniais klausimais.
Minimalios priežiūros teikimas mokiniams ir jos koordinavimas.

7.
8.

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas.
Pavežėjimo organizavimas.

Visus mokslo metus
Visus mokslo metus

9.

Pirmosios pagalbos teikimas, mokinių sveikatos priežiūros
organizavimas, sveikatos stiprinimo programų teikimas ir
įgyvendinimas.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais;
Šveitimo skyriaus specialistais;
Socialinės paramos skyriaus darbuotojomis;
Policijos pareigūnais;
Sveikatos priežiūros specialistais ir kt. specialistais.
Prevenciniai renginiai mokyklos mokiniams
Paskaita – diskusija „Ar nesi elektroninių įrenginių vergas“ 8-10 kl.

Visus mokslo metus

VGK nariai, renginių
organizatoriai.
Specialistai,
VGK.
I. Taujenienė
Klasių auklėtojai, mokyklos
administracija.
I. Taujenienė,
L. Kleibienė

5.
6.
1.

2.
3.
4.

5.

10.

1.

Visus mokslo metus

Visus mokslo metus

I. Taujenienė

Vasario mėn.

I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė

2.

Paskaita – diskusija, refleksija „Ar pažystame savo jausmus“ 8 kl.

Vasario mėn.

3.

Paskaita - diskusija „Apsigink be kumščių“ 5-7 kl.

Vasario mėn.

4.

Netradicinė pamoka „Kas tai meilė ar susižavėjimas“ 8-9 kl.

Vasario mėn.

5.

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 1-10 kl.

Kovo mėn.

6.

Paskaita, savirefleksija „Neprapulk socialiniuose tinkluose“ 7-9 kl.

Kovo mėn.

7.

Mokomosios saugaus eismo „Amsio pamokėlės“ 1-4 kl.

Rugsėjo mėn.

8.

Mokomoji pamoka „Pasipriešink bendraamžių spaudimui“

Balandžio mėn.

9.

Balandžio mėn.

10.

Socialinė akcija „Būk draugiškas ir dalykis“, „Mokykis būti
kantrus“, „Būk tvarkingas“, „koks yra tikras draugas“ 1-5 kl.
Paskaita „Kaip galiu užkirsti kelią apkalboms“ 6-10 kl.

11.

Paskaita – diskusija „Kaip gauti daugiau laisvės“

Gegužės mėn.

12.

Akcija „DAROM - 2017“
Tiriamoji veikla
„Klasių socialiniai pasai“. Tyrimo duomenų analizė. Mokyklos
socialinis pasas.

Gegužės mėn.

I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
A. Andriekienė,
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė,
R. Petrikienė,
ir kt.
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
Asta Mickutė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė,
G. Čiunkaitė
I. Taujenienė

Rugsėjis

I. Taujenienė

1.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
Planą rengė: socialinė pedagogė

Gegužės mėn.

Alvydas Stongvilas
Ieva Taujenienė

