VTVŽŪM
PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS
VAIKO GEROVES KOMISIJOS
2018 -2019 M. M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas .
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko
aplinkos kūrimą.
Uždaviniai :
1. Analizuoti mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar
nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt.
pagalbą vaikui.
3. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo
užtikrinimo ir kitais klausimais.
4. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
5. Koordinuoti krizių valdymą mokykloje.
Darbo organizavimas.
Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). Komisija yra nuolat veikianti. Komisijos
veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai. Posėdžiai organizuojami pagal planą ir poreikį (bendrai
situacijai mokykloje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų
reikalaujančiais atvejais ir kt.), bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Juose analizuojami elgesio
taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejai, vaikų tarpusavio,
pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemos, mokyklos nelankymo, baimių ir/ar nenoro
lankyti mokyklą atvejai. Įvykus krizei mokykloje komisija rengia veiksmų planą ir suderina su
progimnazijos direktoriumi. Komisija taip pat vykdo švietimo veiklą bei renginius, kurie atitinka
komisijos tikslus ir paskirtį.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Priemonės pavadinimas
Posėdžiai, pasitarimai
VGK veiklos plano, švietimo pagalbos
sąrašo, logopedo pagalbos gavėjų sąrašo,
individualizuotų ir pritaikytų programų
aprobavimas
1-ų ,5-ų ir kitų klasių naujai atvykusių
mokinių adaptacija mokykloje.
Pokalbis prie apvalaus stalo, tema“
Penktokų ypatumai ir skirtumai - lemiantys
veiksniai sėkmingam bendravimui ir
bendradarbiavimui dalykinėje sistemoje“.
Dalyvauja buvusi 5-ų klasių mokytoja ir
šiemet penktokus mokantys mokytojai.
Tėvų susirinkimas 1-ų, 5-ų ir kitų klasių
naujai atvykusių į mokyklą mokinių
tėveliams. Susipažinimas su mokyklos

Data
Rugsėjo 1- 20 d.

Rugsėjo – spalio mėn.
Rugsėjo 24 d.

Spalio mėn.

Pastabos

administracija ir švietimo pagalbos teikėjais.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
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12.
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15.
14.

14.

15.

Atvirų durų organizavimas 5-ų klasių
mokinių tėveliams
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių ir mokinių, turinčių neigiamų
įvertinimų mokymosi pasiekimų analizė ir
pagalbos priemonių jiems numatymas bei
organizavimas.
Mokymosi pagalbos mokiniui (-iams)
organizavimo aptarimas
Krizių mokykloje valdymo aptarimas.
Kiti VGK posėdžiai, pasitarimai dėl gautų
raštiškų ir žodinių bei pastebėtų pranešimų
apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimus,
patyčių, smurto, netoleruotino elgesio
apraiškas (mokytojų, mokinių, tėvų,
administracijos) .
Minimalios ar vidutinės priežiūros
administracijos direktoriaus įsakymu skirtų
priemonių organizavimas ir vykdymo
aptarimas.
VGK veiklos planavimas 2019 metams
Mokinių lankomumo analizė.
Kita veikla
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
efektyviau sprendžiant iškilusius sunkumus .
Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais,
dalykų mokytojais, administracija,
tėvais/globėjais.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.
Informacijos sklaida mokyklos svetainėje.

Netinkamo elgesio mokykloje analizė,
patyčių, smurto, žalingų įpročių,
teisėtvarkos pažeidimų prevencijos
vykdymas. Projektinės veiklos, paskaitų,
akcijų organizavimas
Prevencinė veikla
4, 5 kl. mokinių supažindinimas su LR
tabako įstatymu dėl draudimo rūkyti.
Mokinių supažindinimas su mokyklos
taisyklėmis.
Informacijos apie rekomendacinių poveikio
priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams parengimas ir

Lapkričio mėn.
Po I-ojo ir II-ojo
signalinių pusmečių;

Gruodžio, birželio,
rugpiūčio mėn.
Gegužė, gruodis
Gavus pranešimus,
pastebėjimus.

Gavus administracijos
direktoriaus įsakymą

Gruodis
Gruodis, gegužė
Iškilus probleminei
situacijai.
Iškilus probleminei
situacijai.
Visus mokslo metus
Po prevencinių
programų
įgyvendinimo, tyrimų
atlikimo.
Visus mokslo metus.

Sausis

išplatinimas (1-5 kl.).
Paskaita-diskusija „Pirotechnika“.
Informacinio stendo apie pirotechniką
parengimas
17.
Žalingų įpročių prevencija.
18.
Akcijos „Savaitė be patyčių“ organizavimas
19.
Organizuoti bendruomenės renginius,
gerinančius mikroklimatą( šventes, išvykas,
kultūrinius renginius, parodas, akcijas ir kt.)
VGK pirmininkas
16.

Gruodis

Vasaris
Kovas
Balandžio mėn.
Rūta Vadeišaitė

