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VILNIAUS „Santaros“ GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

veiklos

PLANAS
2018– 2019 m. m.

Trumpa situacijos analizė:
„ Santaros“ gimnazijoje rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi1014 mokinių. Mokykloje dirba penki
pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, specialusis pedagogas- logopedas ir du socialiniai
pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Jiems talkina du mokytojai padėjėjai.
Mokosi 45 mokiniai, turints specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedas teikia pagalbą 52
mokiniams. 9 mokiniams skirtas namų mokymas. Socialiai remtinų mokinių – 86, soc. rizikos ir
soc. įgūdžių stokojančių šeimų - 10. Pastebima, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių
elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių. Todėl ypač aktualūs
tampa tolerancijos, gebėjimo priimti kitokius mokinius, klausimai. Vyksta bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis: Vilniaus miesto 1-uoju policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto PPT, Vilniaus miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru ir kt. Bendradarbiaujame su visuomeninėmis organizacijomis ir kitais
partneriais: Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaikų ir
paauglių krizių intervencijos skyriumi, Vaiko raidos centru, „Mentor Lietuva“, Psichikos sveikatos
centru, VšĮ „Vaiko labui“.

Tikslas :
Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą
savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą,
atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Uždaviniai:
1. Spręsti, analizuoti asmenybės ūgties, saviraiškos dalyvavimo mokyklos gyvenime.
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą
mokiniui.
3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, paskaitas bendruomenei aktualiomis temomis.
4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių ir
kitus atvejus.
5.Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio,
lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Eil. nr.

Planuojamas veiklos turinys
I.

1.

2.

3.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.
Komisijos narių funkcijų paskirstymas.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos 2018 –
2019 m. m. plano tvirtinimas.
Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo suderinimas.
Individualūs ugdymo planai mokiniams, kuriems
skirtas mokymas namuose.
2018-2019 m.m. prevenciniai projektai, programos.
Spec. poreikių mokinių pritaikytų ir individualizuotų
programų patvirtinimas.
Mokinių lankomumas. Mokinių saugumo užtikrinimas
pertraukų metu.
Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos
patikrinimus pristatymas.
Prevencinis darbas su atskiromis klasėmis.
Išplėstinis posėdis „Pirmų klasių mokinių adaptacija
mokykloje: mokymo(si) situacija, problemos“.
Mokinių tyrimas.

5.

6.

7.

8.

Atsakingi
asmenys

VGK posėdžiai

Išplėstinis posėdis „Penktų klasių mokinių adaptacija
mokykloje: mokymo(si) situacija, problemos.“
Mokinių tyrimas. 5-ųjų klasių mokinių mokymosi
stiliaus nustatymas. Rezultatų analizė ir pristatymas
mokytojams.

4.

Data

Išplėstinis posėdis „Naujai atvykusių mokinių į 11 klasę
adaptacija
mokykloje:
mokymo(si)
situacija,
problemos“.
Mokinių tyrimas.
NMVA mokinių apklausos rezultatų aptarimas. Veiklos
planas problemoms šalinti.
Visų mokinių, besimokančių pagal pritaikytas
programas, I trimestro rezultatų analizė.
Mokiniams teikiamos pagalbos efektyvumas,
problemos.
Mokinių lankomumas.
Išplėstinis
posėdis.
.Prevencinių
programų
veiksmingumas.

Išplestinis posėdis. Patyčių prevencijos ir intervencijos
vykdymas.

rugsėjis

VGK nariai,
pirmininkė
T. Lukoševičienė

spalis

Ž. Ramanauskienė

VGK nariai
M. Borisova

spalis

lapkritis

Pagalbos
specialistai, klasių
auklėtojai,
administracija
Pagalbos
specialistai, klasių
auklėtojai,
administracija

lapkritis

Pagalbos
specialistai, klasių
auklėtojai,
administracija

gruodis

Pagalbos
specialistai, klasių
auklėtojai, dalykų
mokytojai

sausis

VGK
nariai
E.Glemžaitė,
I.
Belaš,socialinė
pedagogė
E.
Podpriatova
VGK nariai S.
Juozapavičienė, V.

vasaris

Franukevičienė,
psichologė M.
Borisova,
socialinė pedagogė
L. Dmitrijeva
9.

10.

11.

12.
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Visų mokinių, besimokančių pagal pritaikytas
programas, II trimestro rezultatų analizė.
Mokiniams teikiamos pagalbos efektyvumas,
problemos.
Mokinių lankomumas.
Prevencinis darbas atskirosėse klasėse.
Sociometriniai klasių tyrimai.
Visų mokinių, besimokančių pagal pritaikytas
programas, rezultatų analizė.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo per mokslo
metus aptarimas
Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. veiklos
ataskaita.
Prevencinių programų vykdymas.

Planuojamas veiklos turinys
II.

kovas

pagal
poreikį
gegužė

birželis.

Data

VGK nariai, spec.
pedagogė Ž.
Ramanauskienė,
VGK nariai, klasių
auklėtojai, M.
Borisova, L.
Dmitrijeva
VGK nariai,
pirmininkė
T. Lukoševičienė
VGK nariai,
specialistų
komanda
L. Dmitrijeva,
M.Borisova,.
Ž.Ramanauskienė,
Atsakingi asmenys

Organizacinis darbas

Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo 2018-2019 m. m.
sudarymas.
Mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų, sąrašo 2018–2019 m. m. sudarymas.
Pirminis mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių,
kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas.

rugsėjis

Spec. pedagogė Ž.
Ramanauskienė

nuolat

3..

Duomenų apie mokinius ir jų šeimas rinkimas,
analizavimas. Mokyklos socialinis pasas

rugsėjisspalis

4.

Socialinės paramos mokiniams organizavimas ir
kontrolė (nemokamas maitinimas)

nuolat

VGK nariai,
specialistai, dalyko
mokytojai
Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės
L.
Dmitrijeva,
E.
Podpriatova
VGK, socialinės
pedagogės L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova

5.

Į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė.

nuolat

1.

2.

Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės
L.

Dmitrijeva,
Podpriatova
6.

Individualūs pokalbiai su problemų turinčiais vaikais.

nuolat

7.

Probleminių mokinių lankymas namuose.

nuolat

8.

Pagalba klasės auklėtojams, sprendžiant iškilusias
problemas, organizuojant klasės valandėles.

pagal
poreikį

8.

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.

nuolat

9.

Tėvų (globėjų) konsultavimas, metodinė pagalba
mokinių ugdymo klausimais.
Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų,
skrajučių, pranešimų ir pan.) rengimas prevenciniais
(sveikos gyvensenos, patyčių, žalingų įpročių ir kt.)
klausimais ir jos skelbimas / platinimas stenduose,
internetiniame
tinklalapyje,
Mano
dienynas
puslapiuose.
Supervizijos mokytojams organizavimas.

nuolat

10.

per
mokslo
metus

11.

Krizės valdymo priemonių organizavimas.
Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes, parengti
krizės valdymo planą.

pagal
poreikį

12.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės
administracijos
Vaiko gerovės komisija,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi,
vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais
asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės

nuolat

E.

Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės
L.
Dmitrijeva,
E.
Podpriatova
Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova
Socialinės
pedagogės
L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova,
psichologė M.
Borisova
Socialinės
pedagogės
L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova,
psichologė M.
Borisova
Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova,
psichologė M.
Borisova
Socialinės
pedagogės
L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova,
psichologė M.
Borisova
Mokyklos
specialistai, krizių
valdymo
komanda,VGK
nariai
VGK
nariai,
specialistų
komanda
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administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine
policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje
užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų,
sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.
Planuojamas veiklos turinys
III.

Data

Atsakingi asmenys

Prevencinis darbas

1.

Mokinių supažindinimas su rūkymo viešoje vietoje
įstatymais ir atsakomybe už šių įstatymų nesilaikymą.
Mokinių teisės ir pareigos.

rugsėjis

Soc. pedagogė L.
Dmitrijeva,
Klasių auklėtojai

2.

Kartu su gimnazijos metodine taryba apsvarstyti
prevencinių programų integravimą į įvairių dalykų
dėstymą.
Programų „ Zipio draugai“(1 kl.), „ Obuolio
draugai“(2 kl.) „Iveikiame kartu“ (4 kl..)
koordinavimas
Olwees patyčių programos koordinavimas.

rugsėjis
metų
eigoje

VGK,
metodinės
tarybos pirmininkė
T.Bruskina
VGK, klasių
auklėtojai

metų
eigoje

VGK,
auklėtojai

5.

Inicijoti dalyvavimą programoje „Mentor Lietuva“ bei
„Taiki mokykla“ (5-10 kl.).

rugsėjisspalis

VGK, specialistų
komanda

6.

Tolerancijos dienos koordinavimas.

lapkritis

VGK nariai, klasių
auklėtojai

7.

Prevenciniai pokalbiai su mokiniais linkusiais
praleidinėti pamokas. Sistemingas nelankančių pamokų
mokinių svarstymas VGK išplestiniuose posėdžiuose

nuolat

VGK nariai, klasių
auklėtojai

8.

Mokinių supažindinimas su pirotechnikos naudojimo,
saugaus elgesio taisyklėmis žiemą.
Tolerancijos savaitės koordinavimas.

gruodis.

Paskaitos alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių
medžiagų vartojimo tema.
Paskaitos „ Asmens higienos įgūdžiai.“
Baigiamųjų klasių mokinių, turinčių specialiųjų
poreikių, konsultavimas profesijos pasirinkimo
klausimais. .

metų
eigoje

3.

4.

9.

10.

11.

kovas

metų
eigoje

klasių

L. Dmitrijeva,
Klasių auklėtojai
VGK nariai,
klasių auklėtojai

VGK nariai,
specialistų
komanda
VGK
Klasių auklėtojai,
socialinės
pedagogės L.
Dmitrijeva, E.
Podpriatova

12.

Įvairių prevencinių akcijų koordinavimas.
Kalėdinė gerumo akcija.
Gegužės mėnuo be tabako.
Tarptautinė vaikų gynimo diena.

metų
eigoje

VGK nariai

Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.
APROBUOTA
Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje
2018-09-24, protokolo Nr. 2

VGK pirmininkė T. Lukoševičienė

