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KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. VEIKLOS PLANO RRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Prioritetas – Saugios, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankios
mokyklos aplinkos kūrimas.
Tikslas – rūpintis saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės
sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias kiekvieno mokinio galimybes atitinkančius
ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.
Uždaviniai:
1. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir
intervencijos, efektyvinti mokymosi pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.
2. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos,
vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
3. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos
teikimą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei galimybes.
4. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą ir individualizavimą
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
5. Bendradarbiauti

su

mokyklos

savivaldos,

savivaldybės

institucijomis

organizacijomis.
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II. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Laikas

Posėdis:
1. Susitarimai dėl veiklos efektyvinimo, siekiant užtikrinti kiekvienam mokiniui reikiamą švietimo
pagalbą.
2. Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veiklos plano 2019 m. rengimas.
Pasitarimas ,,Saugios aplinkos tyrimo“ rezultatų analizė. Rezultatų pristatymo bendruomenei
rengimas.“ (Kauno rajono švietimo centro koordinuojamas projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“)
Klasių vadovų, dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos pasitarimai
,,Signalinių pusmečių ir mokinių individualios pažangos stebėjimo rezultatų aptarimas. Pagalbos
priemonių planavimas“.

O. Burneikienė,
VGK

Sausis

O. Burneikienė,
VGK

Pagal poreikį

O. Burneikienė,
klasių vadovai,
VGK

Pasitarimai dėl pagalbos priemonių mokymosi pasiekimams gerinti pažangos nedarantiems
mokiniams planavimo. Taikytų priemonių veiksmingumo analizė.
Posėdis ,,Individualizuotų ir pritaikytų programų, logopedinių planų aprobavimas“.

O. Burneikienė,
VGK
O. Burneikienė,
VGK
O. Burneikienė
VGK
O. Burneikienė
VGK
O. Burneikienė
VGK
O. Burneikienė
VGK
VGK

Gruodis,
gegužė
(ne rečiau kaip
2 k. per m. m.)
Pasibaigus
pusmečiui
Rugpjūtis

Eil.
Nr.
Posėdžiai, pasitarimai
1.

2.

3.

4.
5.

8.

Posėdžiai dėl mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitų
teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizės, prevencinių priemonių planavimo.
Posėdžiai dėl pirminio ir pakartotinio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si)
procese, įvertinimo.
Posėdžiai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi rezultatų aptarimo.

9.

Posėdis ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašo derinimas“.

6.
7.

10. Posėdis:
1. VGK veiklos aptarimas, susitarimai dėl veiklos tobulinimo.
2. Ataskaitos rengimas.

Pagal poreikį
Pagal poreikį
Kas antrą
mėnesį
Rugsėjis
Gruodis

2

11. Posėdis ,,Socialinio pedagogo, spec. pedagogo ir logopedo, psichologo veiklos ataskaitų aptarimas“.

R. Mėlinienė
E. Lukoševičienė
R. Kalvėnienė

Birželis

Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizė
1.

Pamokų, popamokinės veiklos stebėsena, siekiant
Problemų analizė ir šalinimas.

nustatyti mokiniams kylančias problemas.

O. Burneikienė
VGK

Pagal poreikį

2.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi rezultatų analizė, rekomendacijų teikimas,
poveikio priemonių taikymas ugdymosi rezultatams gerinti.
Individualūs pokalbiai, su mokiniais, mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais),
siekiant nustatyti mokinių poreikius, adaptacijos, mokymosi ir kt. mokiniams kylančias problemas.
Problemų analizė ir šalinimas.
Anketinė apklausa „Patyčių masto nustatymas mokykloje“. Rezultatų analizė ir pristatymas
mokyklos bendruomenei.
Anketinė apklausa ,,Penktos klasės ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas“. Rezultatų
analizė ir pristatymas mokyklos bendruomenei
Apklausų (elgesio, mokymosi stiliaus, patyčių ir kitų su vaiko gerove susijusių klausimų)
organizavimas.
Žemų mokymosi rezultatų, mokymosi motyvacijos stokos priežasčių analizė, rekomendacijų
teikimas, poveikio priemonių taikymas ugdymosi rezultatams gerinti.
Tyrimas „5 klasės mokinių mokymosi stiliaus nustatymas“.

O. Burneikienė
VGK
O. Burneikienė
VGK

Kas antrą
mėnesį
Pagal poreikį

E. Lukoševičienė

Lapkritis

E. Lukoševičienė

Lapkritis

R. Kalvėnienė

Visus metus

O. Burneikienė
VGK
R. Kalvėnienė

Pagal poreikį

Administracija,
VGK
mokytojai
Klasių auklėtojai

Visus metus

R. Mėlinienė

Pagal poreikį

Administracija

Spalis

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kovas

Prevencinė veikla
1.

Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės
krepšelį“.

2.

Mokinių supažindinimas (priminimas) su mokinio elgesio taisyklėmis, uniformų dėvėjimo tvarka.
Mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu ir kt. dokumentais.
Pagalba mokytojams rengiant švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitos rengimas.
Tėvų supažindinimas su mokyklos darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

3.
4.

Rugsėjis
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5.

Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas kontrolė, problemų analizė ir šalinimas.

6.

Mokyklinių uniformų dėvėjimo kontrolė.

7.
8.

Visus metus du
kartus per mėn.
Kartą per mėn.

Pranešimų apie patyčias analizė. Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planavimas.

Administracija
VGK
Administracija
VGK
VGK

Mokytojų budėjimo pertraukų metu mokykloje, kieme, renginiuose organizavimas.

Administracija

Nuolat

Individualus korekcinis darbas su mokiniais, turinčiais bendravimo ir elgesio, pamokų lankomumo ir
kt. problemų.
10. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) mokytojams, klasių
auklėtojams.
11. Paraiškų rengimas ir teikimas rajono, respublikiniams ir tarptautiniams prevencinių projektų
konkursams. Projektų įgyvendinimas.
12. Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas, sveikatos ugdymo programų įgyvendinimas,
dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo projektuose, konkursuose, akcijose ir kituose
renginiuose, šių renginių organizavimas.
9.

Pagal poreikį

VGK

Pagal poreikį

VGK

Pagal poreikį

VGK

Visus metus

Sveikatos priež.
spec.

Visus metus

13.

Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, dalijamasis seminarų medžiaga.

VGK

Visus metus

14.

Mokytojų, auklėtojų kompetencijų prevencijos vykdymo srityje tobulinimo skatinimas.

VGK

Visus metus

15. Bendradarbiavimas su mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės pagalbą teikiančiomis
institucijomis bei organizacijomis, socialiniais partneriais.
16. Prevenciniai renginiai:
• „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“
• Saugaus eismo akcija „Būk matomas“
• Tolerancijos diena
• Pasaulinės AIDS dienos minėjimas
• „Sveikatos savaitė“

VGK

Visus metus

VGK

Visus metus
Kovas
Spalis
Lapkritis
Gruodis

18. Pagalba kasių vadovams organizuojant klasės valandėles

R.Kalvėnienė

Pagal poreikį

19. Užsiėmimai 7 klasėje „Bendravimas, savęs ir kitų pažinimas“

R.Kalvėnienė

Pagal poreikį
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Mokyklos bendruomenės švietimas
1.

Pranešimas „IT naudojimo pliusai ir minusai“ visuotiniame tėvų susirinkime.

R. Mėlinienė

Spalis

2.

Pranešimas „Kalbos ugdymo iššūkiai“ pradinių klasių metodinėje grupėje.

R. Mėlinienė

Spalis

3.

E. Lukoševičienė

Birželis

4.

Pranešimas „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo reikšmė mokinių mokymosi pasiekimams ir
individualiai pažangai“ klasės auklėtojų metodinėje grupėje.
Pranešimas „Tėvų vaidmuo sprendžiant vaikų patyčių problemas“ visuotiniame tėvų susirinkime.

E. Lukoševičienė

Spalis

5.

Mokyklos socialinio paso pristatymas klasės auklėtojų metodinėje grupėje.

E. Lukoševičienė

Lapkritis

6.

Sveikatos ugdymo stendų rengimas.

Visus metus

7.

Tyrimo „Patyčių situacija pradinėse klasėse“ rezultatų pristatymas/aptarimas.

Sveikatos
priežiūros spec.
R. Kalvėnienė

Sausis - vasaris

Krizių valdymo
komanda
Krizių valdymo
komanda

Esant krizinei
situacijai
Esant krizinei
situacijai

Krizių valdymas
1.

Krizės valdymo priemonių organizavimas mokykloje įvykus krizinei situacijai.

2.

Mokyklos bendruomenės, žiniasklaidos, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos, teritorinės policijos įstaigos, vaiko teisių apsaugos tarnybos informavimas apie krizę.
Planą parengė Vaiko gerovės komisija
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