LAZDIJŲ R. ŠVENTEŢERIO MOKYKLOS
VGK VEIKLOS PLANAS 2020 m.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis –rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi
aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes
atitinkančius ugdymo(-si) pasiekimus bei paţangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikymą ir individualizavimą, Olweus programos
kokybės uţtikrinimo programos (OPKUS) igyvendinimą,
Komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti
į mokyklą prieţastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga
analizuoti elgesio taisyklių paţeidimus, smurto, patyčių, ţalingų įpročių, teisėtvarkos paţeidimų
atvejus ir padėti mokytojams. Komisijos nariai taip pat sprendţia mokytojų ir vaikų santykių
problemas, pataria tėvams.
Tikslai:
1. Koordinuoti ir įgyvendinti Olweus programos kokybės uţtikrinimo programos
(OPKUS) vykdymą, organizuoti krizės valdymo priemones, atlikti vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą.
2. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių
asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, uţtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
3. Maţinti įvairius ţalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo rizikos veiksnius,
formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, uţimtumą ir kūrybiškumą.
Uţdaviniai:
1. Teikti konsultacinę, metodinę, informacinę pagalbą mokiniams, tėvams,
pedagogams. Įgyvendinti priemones, kurios padėtų ugdyti socialinius įgūdţius, stiprintų moralines
nuostatas.
2. Tėvų susirinkimų, klasių valandėlių, renginių metu teikti informaciją apie ţalingų
įpročių, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją.
3. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno ţmogaus sveiką gyvenseną.
4. Įvykus krizei mokykloje, įvertinti krizės aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo
priemones.
5. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo gydymo
būdų, metodų ir įvertinimo LŠC.

1. Specialusis ugdymas
1.1. Specialiųjų poreikių vaikų ( mokinių)
sąrašų papildymas. Patvirtinimas bei
suderinimas su VšĮ LŠC
1.2. 3- 10 klasių mokinių OPKUS anketų
apklausos rezultatų aptarimas.
1.3. Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių)
individulių ir pritaikytų ugdymo
programų koregavimas, įvertinimas.
Informacija mokytojams dėl
programų pritaikymo bei
individualizavimo SUP turintiems
mokiniams.
1.4. Specialiųjų poreikių mokinių
paţangumo ir lankomumo kontrolė.
1.5. Klausimai dėl SUP turinčių mokinių
pakartotino vertinimo VšĮ LŠC, arba
Vaiko raidos cente; klausimai dėl
specialiojo ugdymo skyrimo arba
nutraukimo.
1.6. Mokymosi pagalbos teikimas
mokykloje. Mokinių, mokytojų ir
mokinių tėvų apklausa apie mokyklos
veiklos kokybę 2019 m.
1.7. Specialiosios pedagoginės –
metodinės pagalbos klasių
auklėtojams, mokytojams
dalykininkams, ugdantiems SUP
mokinius, teikimas.
1.8. Informacijos, gautos kvalifikacijos
kėlimo kursuose, seminaruose,
sklaida.
1.9. Naujai pradėjusių mokyklą lankyti
mokinių adaptacija. Tyrimai, „Savęs
paţinimo programa“ penktokams,
individualūs pokalbiai.
1.10. Specialiųjų poreikių vaikų ( mokinių)
sąrašų sudarymas. Patvirtinimas bei
suderinimas su VšĮ LŠC
1.11. Specialiųjų poreikių vaikų (mokinių)
individulių ir pritaikytų ugdymo
programų sudarymas, įvertinimas.
Informacija mokytojams dėl
programų pritaikymo bei
individualizavimo SUP turintiems
mokiniams.
2. Prevencinis ugdymas
2.1. Olweus programos kokybės
uţtikrinimo sistemos (OPKUS)
įgyvendinimas mokykloje.
2.2. Akcijų, netradicinių dienų, konkursų

Atsakingi

Data

E Kamorūnienė
J. Juodzevičienė
V. Jaciunskienė
O. Vaitkevičiūtė

2020-01-15 d.

Dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai, VGK

2020-01-20 d.

VGK

Kiekvieną mėnesį

VGK

Pagal poreikį

E. Kamorūnienė
Klasės auklėtojai

2020 m. sausis

VGK specialistų
komanda,
pagal poreikį – VšĮ LŠC
pagalbos specialistai

Nuolat

2020-02

Nuolat
Specialistų komanda,
klasių auklėtojai

2020 m. rugsėjisgruodis

E Kamorūnienė
J. Juodzevičienė
V. Jaciunskienė
Dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai, VGK

2020-09-15 d.

Programą įgyvendinanti
komanda

Pagal atskirą planą

VGK nariai, klasių

Nuolat

2020-09-20 d.

2.3.

2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

organizavimas ir dalyvavimas rajono
ir respublikos mastu
organizuojamuose renginiuose.
Individualūs pokalbiai su elgesio ,
lankomumo arba paţangumo
problemų turinčiais mokiniais , jų
tėvais, dėstančiais mokytojais, klasių
auklėtojais
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai programos
įgyvendinimas mokykloje.
3. Krizių valdymas
Ekstremalių krizinių situacijų
sprendimas.
Krizių galimybės prevencija.
Uţsiėmimai patyčių prevencijos
klausimais
Mokinių mitybos sutrikimai –
amţiaus problema.
4. Socialinė – pedagoginė pagalba
Lankymasis probleminėse šeimose
(mokiniui nelankant mokyklos, turint
paţangumo arba elgesio problemų,
tėvams (globėjams) nereaguojant į
skambučius, pastabas;
Pagal situaciją – kreipimasis į
socialinių paslaugų įstaigą („Atvejo
vadybos aprašas“, 2018-03-29 d.
įsakymas Nr. A1-141, LR socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).
Mokinių nemokamo maitinimo
organizavimas.
Pagalba riziką patiriančioms šeimoms
ir jų vaikams.
Individualus darbas su problemų
turinčiais mokiniais.
Lankomumo ir individualios mokinio
paţangos stebėsena.
Mokyklos socialinis pasas.
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais, sprendţiant iškilusias
problemas.

VGK pirmininkė

auklėtojai, dalykų
mokytojai
VGK

Pagal poreikį

Programą įgyvendinanti
komanda

Ataskaita kas pusmetį

Krizių valdymo komanda Pagal poreikį
Klasių auklėtojai, VGK
nariai.
Klasės auklėtojai, VGK

Pagal poreikį

Sveikatos specialiste
E. Aleksandravičienė

9-10 klasės

Klasių vadovai,
VGK

Pagal poreikį

E. Aleksandravičienė

Nuolat

Klasės vadovai, VGK

Pagal poreikį

Pagalbos specialistai,
klasės vadovai
Klasių vadovai, VGK

Pagal poreikį

E. Aleksandravičienė,
Klasės vadovai
VGK

2020 m. vasaris

Pagal planą

Kiekvieną mėnesį

Pagal poreikį

Elţbieta Kamorūnienė

