Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas
2017 metai
Situacijos analizė. Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) pasitarimus ir posėdžius
organizavo ketvirtadieniais. Jei į posėdį buvo kviečiami tėvai, data ir laką derindavome
individualiai.
Mokykloje 2016 m.m. mokėsi 34 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.
Specialioji pagalba teikta visiems: 13 mokinių, kuriems taikyta individualizuota programa, lankė
specialiosios pedagogės užsiėmimus, kitiems mokiniams pagalbą teikė klasės mokytojos. 2016
m.m. I – ame pusmetyje skirtos pritaikytos programos 15 mokinių, individualizuotos 13 mokinių.
Dirbant su 2 -4 klasių mokiniais, kuriems skirta SUP, pirmiausia buvo siekiama sustiprinti jų
pasitikėjimą savimi, drąsinti, pateikti užduotis, kurios padėtų pajusti sėkmę. Spec. pedagogė D.
Borisevičienė pakvietė Laikinosios grupės tėvelius ir mokinius į bendrą susirinkimą. Susitikime su
tėveliais dalyvavo mokyklos administracija. Buvo diskutuojama apie ugdymo galimybes, užimtumo
užtikrinimą po pamokų siekiant atskleisti mokinių gebėjimus, ugdyti pažinimo kompetencijas.
Logopedės Dalios Antanavičienės užsiėmimus 2016 m.m. I pusmetyje lankė 68 mokiniai, 2016
m.m. II pusmetyje lankė 60 mokinių.
Vyko 6 VGK posėdžiai, kurių metu komisijos nariai, klasės mokytojai, mokinių tėvai analizavo
mokymosi sunkumus, mokinio netinkamo elgesio priežastis. Buvo sudarytos galimybės mokiniams
gauti psichologo pagalbą, suderinti ir laikytis mokinio dienos režimo, dalyvauti mokytojų
konsultacijose, lankyti neformalaus švietimo užsiėmimus, stiprinti socialinius įgūdžius. Atkreiptas
dėmesys – priminimas tėvams ir globėjams, kad daugiau laiko skirtų bendravimui su vaikais,
kontroliuoti juos, prisiimti atsakomybę už vaikų ugdymą. Buvo bendri posėdžiai su VTAS
specialistais. Sprendžiant vieno mokinio emocijų ir elgesio problemas buvo kreiptasi į Vaiko
Raidos Centrą dėl tyrimo bei rekomendacijų dėl mokinio ugdymo bei elgesio korekcijos.
Bendradarbiaujant su VRC numatytas tarpžinybinis pasitarimas 2017-01-26 d. Dėl mokinių
užimtumo po pamokų bendradarbiaujama su Paslaugų centre esančiu dienos centru, jos
darbuotojais. Dienos grupę lankė per 30 mokinių. 6 SUP turintys mokiniai po pamokų lankė
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos specialiojo pedagogo užsiėmimus. Specialistai ugdė pažintinius
ir kūrybinius mokinių gebėjimus, konsultavo mokinius dėl namų darbų užduočių atlikimo.
Kurdami saugias aplinkas, ugdėme vaikų savarankiškumą ir tinkamą elgesį gatvėje. Vyko praktiniai
užsiėmimai su policijos darbuotojais, mokiniai aktyviai dalyvavo piešimo konkursuose, kuriuos
organizavo Zarasų policijos komisariatas. Užtikrinant mokinių saugumą kelyje, bendradarbiaujant
su policijos komisariatu, Autobusų parko direkcija, Kelių tarnyba prie mokyklos įrengta mokyklinių
autobusų sustojimo aikštelė, išasfaltuotas mokyklos kiemas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Pagrindinėje Vytauto gatvėje įrengta nauja pėsčiųjų perėja. Mokslo metų pradžioje mokykloje
buvo vykdomos civilinės saugos pratybos. Pasaulyje šiuo metu suintensyvėjus tragiškiems
įvykiams, turime žinoti, ką daryti susidarius neprognozuojamai situacijai. Šios pratybos parodė, kas
buvo atlikta nepriekaištingai, o kur buvo daromos klaidos. Soc. pedagogė Mariana Dvelienė ir
VGK pirmininkė N. Ragauskienė dalyvavo tarptautiniame vaiko gerovės seminare „Kaip pasiekti
pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdisciplininio ir daugiakopio reglamentavimo perspektyvos“. Apie
pagrindinių vaiko teisių ir saugumo užtikrinimą migracijos metu pedagogės dalinosi VGK posėdžio
metu. Mokytojų metodinės grupės posėdyje spalio mėn. dalyvavo VTA skyriaus vedėja Irena
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Gaigalienė. Vedėja supažindino pedagogus apie vaiko minimalios priežiūros priemones, pristatė
vaikų apsaugos įstatymus, atkreipė dėmesį į CK pataisas teikiant kompleksinę pagalbą patyrus
smurtą artimiausioje aplinkoje. Mokyklos psichologė Zita Aleksandravičienė skaitė pranešimą
„Smurto apraiškos ir padariniai vaikų psichikos sveikatai ir raidai, pagalbos galimybės“. Apie
smurto apraiškų atpažinimą psichologė skaitė pranešimą tėveliams visuotinio susirinkimo metu
mokykloje. Siekdami užkirsti kelią patyčioms, organizavome prevencines veiklas. Mokytojai
rinkosi „Antro žingsnio“ programą, socialinių įgūdžių formavimo veiklą, kurią integravo į
mokomųjų dalykų ir klasės vadovo veiklą. Mokyklos psichologė Zita Aleksandravičienė, socialinė
pedagogė Mariana Dvelienė kartu su klasės vadovais ir mokinių aktyvu organizavo „Savaitę be
patyčių“, Tolerancijos dienas, Tarptautinę Šypsenos akciją. Vykdyta Saugumo kompanijos „Vienas
iš penkių“ saugumo įgūdžių užsiėmimus, pokalbių ciklą „Mokinių teisės ir pareigos“ , „Aš saugus,
kai žinau“. Visus mokslo metus vykdoma akcija „Nevėluok į pamokas“. Išaiškintos akcijos
nugalėtojos – klasės, kurios mokslo metų pabaigoje buvo apdovanotos specialiais prizais.
Organizuoti renginiai su policija, gelbėjimo tarnyba, Ignalinos sveikatos priežiūros specialistais
ugdė ne tik vaikus, bet ir mokinių tėvus, įtraukė juos į bendrą veiklą. Daug dėmesio skirta
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių indentifikavimui, individualiam ir įvairiapusiam ugdymui,
kalbos, pažintinių funkcijų lavinimui. Teikiant pedagoginę psichologinę pagalbą, glaudžiai
bendradarbiauta su mokinių tėvais, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba.
Tikslas:
Teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje ir sveikoje ugdymosi aplinkoje.
Uždaviniai: * siekti, kad būtų laikomasi lygių galimybių užtikrinimo principų;
* tenkinti skirtingus mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į mokinių mokymosi lygį ir
pasiekimus, mokymosi galias, gebėjimus, brandą, psichikos ir fizines savybes;
* sudaryti sąlygas mokiniams įgyvendinti nuostatą “Esu saugus, kai žinau”. Ugdyti savisaugos ir
bendradarbiavimo įgūdžius esant neįprastoms situacijoms, vengti kontakto su nepažįstamais
asmenimis;
* teikti mokiniams visapusišką veiksmingą švietimo pagalbą;
* rūpintis mokinių socialine gerove,.
* bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais);
* kurti visai mokyklai palankų mikroklimatą.
Eil.
Nr
1.
2
2.1

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

VGK veiklos plano 2017
m.m. parengimas
Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių ugdymas
Mokinių, turinčių mokymosi
sunkumų, identifikavimas,

N. Ragauskienė

2017-01

D.Borisevičienė
D.Antanavičienė

Pagal poreikį bei
pasibaigus PPT

Pastabos

2

2.2

2.3

2.4

Pakartotinis jų specialiųjų
ugdymosi poreikių
įvertinimas
Pirminis specialiųjų
ugdymosi poreikių
indefikavimas
Specialiojo pedagogo,
psichologo, logopedo
konsultacijos mokinių
tėvams.
Bendradarbiavimas su Zarasų
švietimo centro PPT dėl
mokinių specialiųjų
ugdymosi poreikių
nustatymo, ugdymo
programų pritaikymo ar
individualizavimo.
3.

Akcija „Baltasis badas“

3.2

Vadovėlių, mokymosi
priemonių tvarka, saugojimas
ir tausojimas
Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir
gelbėjimo tarnybų
darbuotojais.
Ekskursijos į tėvų
darbovietes, susitikimas su
profesijos atstovais.
Piešinių paroda
„Mano svajonių profesija“
Konkursas „Esu saugus – kai
žinau“ -2 kl. mokiniams
Gero elgesio pamokėlės
(1-2kl. mokiniams)
Sveikos gyvensenos
propagavimas

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

D.Borisevičienė
D.Antanavičienė

Pasibaigus mokslo
metų pusmečiui

D. Borisevičienė
D.Antanavičienė

Per visus mokslo
metus

D.Borisevičienė
D.Antanavičienė

Per visus mokslo
metus

Prevencinis darbas

3.1

3.3

pažymų galiojimo
laikui.

Savaitė be patyčių

Akcija „Tylos versmė“.
3.9 Tarptautinės triukšmo
suvokimo dienos
paminėjimas
3.10
„Švara ir tvarka visur“

2017-01.02,03,
11,12
01-02
11,12
Per visus mokslo
metus

M. Dvelienė,
A. Semionova,
R. Antipova
VGK
nariai

2017-01,02 mėn.

M. Dvelienė

01-02

M. Dvelienė

Visus metus

M. Dvelienė

03-04

R. Antipova ,
M.Dvelienė

03

Z. Aleksandravičienė
M. Dvelienė
Z.. Aleksandravičienė
R. Antipova

04

04

M. Dvelienė

Pagal atskirą
planą
Pokalbiai
klasėse apie
žalingus
įpročius

Renginiai pagal
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3.11

Sporto ir sveikatingumo
diena

05, 09

N. Ragauskienė
R.Antipova

3.12

Saugus elgesys vasaros
atostogų metų.
Saugaus elgesio savaitė
„Saugus esu, kai žinau“
Mokinių elgesio taisyklės

05

M. Dvelienė

09

Z. Aleksandravičienė

09

M. Dvelienė

Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir
gelbėjimo tarnybų
darbuotojais.

Per visus
mokslo
metus

VGK

3.13
3.14

3.15

10
„Žinutė mokiniui“

VGK

3.16

Tarptautinė Šypsenos diena

10

Z. Aleksandravičienė

3.17

Prevencinė veikla, skirta
tarptautinei nerūkimo dienai
Tarptautinė Tolerancijos
diena
„Mokinių teisės ir pareigos“
(3-4kl. mokiniams) –
pokalbiai klasėse

11-21 d.

R. Antipova,
M. Dvelienė

3.18
3.19

11-16
11-12 mėn

Z.Aleksandravičienė
M.Dvelienė

M. Dvelienė,
Z. Aleksandravičienė

3.20

Akcija
„Nevėluok į pamokas“

Visus mokslo
metus

3.21

Prevencinių programų
integravimo į mokomųjų
dalykų ugdymo programas
koordinavimas
Dalyvavimas Sveikatiados
programos renginiuose

Per visus mokslo
metus

3.22

atskirą planą
Kartu su
Mokyklos
tarybos nariais
Pagal atskirą
planą

(3-4kl.
mokiniams) –
pokalbiai
klasėse

N. Ragauskienė
M. Dvelienė

Per visus mokslo
metus

N. Ragauskienė,
R. Antipova,
Metodinė taryba

2017-01

N. Ragauskienė

Per visus mokslo
metus

N. Ragauskienė

Per visus mokslo
metus

VGK

Pagal atskirą
planą

4. Krizių valdymas
4.1

4.2
4.3

Tarpžinybinis specialistų
susitikimas Vaiko raidos
centre
Bendradarbiavimas su VTAT
specialistais
Poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems
mokiniams
individualizavimas

4

4.4

4.5

bendradarbiaujant su mokinių
tėvais ir suinteresuotomis
institucijomis
Seminaras pedagogams ir
2017-11
tėvams
„Emocinio intelekto
valdymas mokykloje ir
šeimoje“
Ekstremalių situacijų
Per visus mokslo
sprendimas mokykloje
metus

4.6
09

4.7
Gerosios patirties sklaida
(„Antrojo žingsnio
programa“)

5.

5.2

VGK
V. Palivoda,

Civilinė saugos pratybos

5.1

VGK

Per visus mokslo
metus

Z.
Aleksandravičienė,
mokytojos
dirbančios pagal
pasirinktą programą

Kompetentingas
mokinių
tarpusavio
konfliktų
sprendimas

Pagal poreikį

Socialinė – pedagoginė pagalba
Apsilankymai probleminėse
šeimose, riziką patyrusiose
šeimose, bendradarbiaujant
su VTAT
Pagalba nepasiturintiems ir
socialinę riziką patyrusiems
šeimose vaikams.

Per visus mokslo
metus

VGK

Per visus mokslo
metus

VGK

Mokinių nemokamo
maitinimo organizavimas

Per visus mokslo
metus

Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas prevencinio darbo,
specialiojo ugdymo, krizinių
situacijų sprendimo
klausimais, dalyvaujant
mokymuose, seminaruose

Per visus mokslo
metus

(Aprūpinimas
mokymo
priemonėmis,
labdaros
organizavimas

5.3

5.4

M. Dvelienė

Pagal poreikį

VGK

Pagal poreikį

Parengė VGK pirmininkė Nijolė Ragauskienė
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