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Vaiko gerovės komisijos veiklos tikslas:
 Įstaigos bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką mokymosi aplinką ir
užtikrinti kokybišką mokymą ir mokymąsi bei dėmesį kiekvienam mokiniui.
Uždaviniai:
 Siekti, kad centro bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą
mokykloje, stiprinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą
 Kurti palankų emocinį klimatą mokymui(si), didinti mokinių užimtumą, suteikiant
galimybę realizuoti save mokyklos neformaliojo švietimo veikloje.
 Konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,
saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 Formuoti neigiamą požiūrį į smurtą, rūkymą, alkoholio ir kvaišalų vartojimą.
 Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 Padėti mokiniams tiksliai suvokti asmeninės atsakomybės ribas.
 Prisidėti prie krizių valdymo centre.
Eil.
Nr.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGAS

Prevencinė veikla
1.

Pasitarimai „Duomenų apie rizikos grupės
Rugsėjis - gruodis
mokinius rinkimas, analizė, pagalbos nustatymas“

2. Mokinių supažindinimas su mokinio elgesio
taisyklėmis
3. VGK veiklos plano parengimas ir aptarimas
4. Tyrimų „Ar saugiai jaučiuosi centre?“, „9- okų ir
I kurso mokinių adaptacija“ organizavimas ir
rezultatų analizė
5. Tyrimo rezultatų aptarimas mokytojų tarybos
posėdyje
6. Kalėdinė gerumo akcija
7. Akcijos, informatyvaus stendo paruošimas
žymioms datoms ir įvykiams paminėti:
a) savaitė be patyčių

Iki rugsėjo 15 d.
Rugsėjis - spalis
Lapkričio, vasario
mėn.

Soc. pedagogė,
klasių/grupių
auklėtojai
Klasių/ grupių
auklėtojai
VGK pirmininkė
Soc.pedagogė

Vasario mėn.

Soc.pedagogė

Gruodžio mėn.

Klasių/ grupių
auklėtojai
Sveikatos priežiūros
specialistė,
bendrabučio

Kovo mėn.

b)
c)
d)
e)

pasaulinė sveikatos diena
pasaulinė diena be tabako
tarptautinė Tolerancijos diena
pasaulinė AIDS diena

Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programos
Nuolat
integravimas į mokomuosius dalykus
9. Metodinės pagalbos prevenciniais klausimais
Esant poreikiui
teikimas mokiniams ir mokytojams
10. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir sveikatos Visus metus
stiprinimo skatinimas
11. Bendradarbiavimas su tėvais
12. Pamokų lankomumo kontrolė

13. Dalyvavimas miesto VGK posėdžiuose
14. Prevencinės paskaitos, pokalbiai, diskusijos
klasių valandėlių metu
15. Drausmės pažeidimų, pamokų nelankymo, nenoro
mokytis svarstymas ir pagalbos teikimas
16. Mokytojų budėjimas pertraukų metu (pagal
atskirus grafikus)

Tėvų susirinkimų,
renginių metu.
Nuolat

Pagal poreikį
Mokslo metų
eigoje
Ne rečiau kaip
vieną kartą per
mėnesį
Rugsėjo mėn.

auklėtoja,
soc.pedagogė,
TUC vadovė

Dalykų mokytojai
VGK
Biologijos mokytojai,
Kūno k. mokytojai,
Profesijos mokytojai
Klasių/grupių
auklėtojai
Klasių/grupių
auklėtojai,
soc.pedagogė,
pavaduotoja
ugdymui.
Soc.pedagogė
Klasių/grupių
auklėtojai
VGK, klasių/grupių
auklėtojai
Gimnazijos ir
technologijų ir verslo
skyriaus vedėjos
VGK nariai

17. Dalyvavimas seminaruose prevencinio darbo
Visus mokslo
klausimais
metus
18. Smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano
Gruodis
Soc. Pedagogė,
parengimas
VGK nariai
Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams
1. Posėdis „Dėl individualizuotų ugdymo programų Rugsėjo mėn.
VGK
aprobavimo“.
2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas Rugsėjo mėn.
Spec.pedagogė
3. Mokytojų parengtų individualių ugdymo planų Rugsėjo mėn.,
VGK
suderinimas, pateikimas mokinių tėvams
Spalio mėn.
4. Spec. poreikių mokinių Tėvų susirinkimas
Spalio mėn.
Gimnazijos skyriaus
vedėja, spec.
pedagogė
5. Derinimas su PPT pritaikymų BE ir PUPP
Balandžio,
Spec. pedagogė,
(vykdymo, vertinimo instrukcijų)
Gegužės mėn.
Gimnazijos skyriaus
vedėja
6. Mokymo procese išryškėjusių kai kurių mokinių Gruodžio mėn.,
VGK, klasių/grupių
ugdymosi sunkumų ir akademinių pasiekimų Balandžio mėn.
auklėtojai
aptarimas ir tolesnių ugdymo būdų bei metodų
numatymas.
Krizių valdymas
1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės
Esant krizinei
Centro administracija,

valdymo planą
2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę
centro bendruomenę/žiniasklaidą, ŠMSM
Pritarta VGK posėdyje
2019-10-16,
Protokolas Nr. M26-7

situacijai
Esant krizinei
situacijai

VGK
Centro administracija,
VGK

