KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

2018-2019 M.M.
I. FUNKCIJOS
1.Įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir
kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus.
2.Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų, patyčių prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse.
3.Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams .
4.Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės
paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos
priežiūros mokykloje organizavimo.
5.Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia
rekomendacijas pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų
pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius
įvertinti Kelmės PPT.
6. Stebi mokinių mokymosi pasiekimus , konsultuoja(si) mokytojus dės trumpalaikės ar ilgalaikės pagalbos skyrimo.

7. Įvykus krizei mokykloje, dalyvauja Krizių komandos veikloje.
8. Vykdo tėvų švietimą prioritetiniais ugdymo klausimais.
9. Tiria mokinių užimtumą popamokinėje veikloje ir teikia pasiūlymus dėl jo gerinimo.
II.TIKSLAI
1 . Mokinių asmenybės ugdymo(si) saugioje ir sveikoje aplinkoje užtikrinimas.
2.. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybės tobulinimas.
.
III. UŽDAVINIAI
11. Teikti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, analizuoti jų poveikį .
12. Užtikrinti, kad mokiniai, turintys spec. poreikius, lankytų numatytus užsiėmimus ir įsisavintų jiems skirtą programą , analizuoti mokinių su
spec. ugdymosi poreikiais ugdymosi pasiekimus.
13 . Tobulinti blogo lankomumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnių prevenciją, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių
iniciatyvumą, užimtumą ir kūrybiškumą bei ugdant atsakomybę .
14. Stiprinti mokyklos bendruomenėje mokyklos bendrąsias vertybes.
15. Stiprinti poreikį sveikai gyventi, skatinti aktyviai bei tikslingai leisti laisvalaikį.

17. Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą, pagalbą šeimai, įtraukiant mokyklos tėvų komitetą, klasių tėvų savivaldas ir socialinius partnerius..
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VEIKLA
VGK posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį,
neeiliniai – kilus būtinai situacijai.

NUMATOMA DATA

ATSAKINGAS

POSĖDŽIAI
Kiekvieno mėn. IV sav.

S.Aginskienė

DARBAS SU SUP MOKINIAIS
2018-09 mėn.

SUP mokinių sąrašų sudarymas, vaikų poreikių
S.Aginskienė, V.Bilienė, R.Tamošaitienė
aptarimas.
Individualizuotų, pritaikytų programų aptarimas su
2018-09 mėn. ir 2019-01 mėn.
S.Aginskienė, V.Bilienė
mokytojais, derinimas su tėvais, VGK nariais.
SUP poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos
1 kartą per mėnesį
S.Aginskienė , V.Bilienė, R.Tamošaitienė
aptarimas , soc. pedagogės ir spec. pedagogės
teikiamos pagalbos poveikio aptarimas.
Pokalbiai su SUP poreikių mokiniais dėl mokinių
2018-12 mėn.
S.Aginskienė, V.Bilienė, R.Tamošaitienė
savijautos mokykloje, poreikių tenkinimo, darbo
pamokose, dalyvavimo renginiuose,
neformaliajame švietime, klasės veikloje.
Gerų darbų ir kūrybos diena
2019-03 mėn.
V.Bilienė, R.Tamošaitienė , D.Barauskienė
Mokinių, turinčių ugdymo(si)sunkumų, pradinio
Per mokslo metus
S.Aginskienė, V.Bilienė
pedagoginio vertinimo atlikimas.
Konsultacijos mokytojams ir mokinių tėvams dėl
Per mokslo metus
S.Aginskienė, V.Bilienė, R.Tamošaitienė
SUP taikymo.
Pokalbis su SUP poreikių mokinių tėvais apie jų
2018-12
S.Aginskienė, , V.Bilienė, R.Tamošaitienė
vaiko galimybes ir poreikių tenkinimą.
( dalyvauja dėstantys mokytojai)
PAŽANGOS, ELGESIO, LANKOMUMO PRIEŽIŪRA, ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS
Pagalbos teikimo skyrimas dėl mokymosi rezultatų,
1 kartą per mėnesį
S.Aginskienė, D.Barauskaitė, D.Barauskienė,
pokyčių aptarimas .
O.Kuličauskienė
Elgesio ir lankomumo aptarimas, stebėjimo
1 kartą per mėnesį
S.Aginskienė,
laikotarpių skyrimas, rezultatų aptarimas.
R.Tamošaitienė
Individualūs pokalbiai dėl lankomumo, pažangos,
Iškilus problemoms mokslo metų eigoje
VGK nariai

elgesio
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su: vaiku
vaiku ir mokytoju
vaiku, tėvu ir mokytoju
Tėvų informavimas apie mokinio pažangą ir
problemas, pagalbos mokantis skyrimo,
bendradarbiavimas dėl lankomumo, elgesio,
pažangos gerinimo.

Po aptarimų ir pokalbių su mokiniu,
klasėje dėstančiais mokytojais, kl.
vadovais

PUG, 1 KL., 5 KL. ir naujai atvykusių mokinių
2018-09-10 mėn.
adaptacijos stebėjimas, tyrimas, rezultatų
pateikimas direkcijos pasitarime.
Lankomumo suvestinių aptarimas su klasių
Per 2018-2019 m.m..
vadovais kiekvieno mėnesio pabaigoje
PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS
Prevenciniai pokalbiai su probleminių šeimų
Per mokslo metus
vaikais, jų tėvais, elgesio stebėjimas,
bendradarbiavimas vykdant veiklą su klasių
vadovais.
Bendradarbiavimas su Vaiguvos jaunimo
2018-09-12 mėn.
bendruomene .. Lyderiai“ vykdant sveikatos ir
aktyvaus užimtumo projektą
Individualus darbas su rūkančiais mokiniais
Per mokslo metus
( bendradarbiaujant su klasių vadovais)
Individualus darbas su alkoholį vartojusiais
Per mokslo metus
mokiniais, jų tolesnis stebėjimas .
Bendradarbiavimas su darbo grupe, vykdančia
Per mokslo metus
projektą ,, Sveikatiada‘‘
Individualus darbas su bendravimo problemų
Per mokslo metus
turinčiais mokiniais, jų elgesio stebėjimas
Programų ,,Obuolys“ ir ,, Įveikiame
2018-2019 m. m..
kartu“ vykdymas,
Sveikatos ugdymo dienos organizavimas

2018-05 mėn.

S.Aginskienė ,
R.Tamošaitienė
V.Bilienė
S.Aginskienė, R.Tamošaitienė
S.Aginskienė, R.Tamošaitienė
R.Tamošaitienė, D.Barauskienė,
O.Kuličauskiėnė
S. Aginskienė
J.Gedvilienė, R.Tamošaitienė
J.Gedvilienė, R.Tamošaitienė
S.Aginskienė , J.Gedvilienė
D.Barauskienė
R.Tamošaitienė, D.Barauskienė
D.Barauskienė, E.Ramanauskienė
VGK kartu su administracija ir klasių vadovais

25.

26.

27.

KRIZIŲ VALDYMAS
VGK veikla įvykus krizei ( priemonės , veiksmai)
2019-01 mėn.
S.Aginskienė
– komandos mokymai, rizikos prielaidų mokykloje
R.Tamošaitienė
aptarimas.
TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS, ĮTRAUKIMAS Į UGDYMO PROCESO TOBULINIMĄ
Pagalba organizuojant tėvų komiteto veiklą :
Per mokslo metus
S.Aginskienė
klasių tradicijų kūrimas
O.Kuličauskienė
D.Barauskienė
D.Barauskaitė
Pokalbiai- diskusijos : Z ir dar naujesnės kartos
2018-12 mėn.
VGK nariai
vaikai, jų poreikiai, elgesio pokyčiai
Tėvų įtaka mokyklos ugdymo proceso tobulėjimui

2019-02 mėn.

Patyčių ir smurto priežastys, prevencija
28.

30.
31.
32.

33.

34.
32.
33.
34.
35.

Individualūs pokalbiai su tėvais dėl vaikui kylančių
Per mokslo metus
problemų, susijusių su pasiekimais, elgesiu,
mokyklos lankymu.
PREVENCINIAI, VERTYBINES NUOSTATAS UGDANTYS RENGINIAI
Sveikatos diena
2018-10 mėn.
Tolerancijos diena
2018-11-16
Mokinio diena ,, Mes kiekvienas galim“ ( renginį
organizuoja, veda elgesio problemų, sunkiai
besiadaptuojantys mokiniai)
Diskusijos klasėse ,, Kaip pasakyti NE“
Mokyklos garbės kodekso papildymas ir
pasirašymas po juo.
Mokinių rinkimai nominacijai ,,Mokyklos garbė“
Mokinių rinkimai nominacijai,, Kilnus poelgis“
Žmogaus saugos diena
Dalyvavimas projekte ,,Sveikatiada“

2018 -03 mėn.
2018-12 mėn..
2017-11 mėn. III sav.
Iki 2019-04-30
Iki 2019-04-30
2019-10 mėn.
Per mokslo metus

VGK nariai

VGK , klasių vadovai
S.Andrulienė
VGK
O.Kuličauskienė,
D.Barauskaitė
D.Barauskienė
VGK kartu su administracija, tėvų komitetu,
mokinių taryba
VGK
VGK
VGK
D.Barauskienė

36
37.
38.
39.

Dalyvavimas Olimpinėje programoje
Susitikimai su mokyklos Garbės galerijos nariais
Savaitė,, Patyčioms-ne“
Filmų ir poilsio vakarai jaunimui
Planas aptartas 2018 m . rugsėjo 5 d.
VGK posėdyje , protokolo Nr. 1

Per mokslo metus
Per mokslo metus
2019-03 mėn.
Per mokslo metus

S.Andrulienė
S.Aginskienė
VGK
S.Aginskienė, S.Andrulienė

