PATVIRTINTA
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktoriaus
2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.1- (1.6.)-8
PRITARTA
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojų tarybos
2021 m. sausio 28 d. posėdyje protokolo Nr. 1

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos
2021 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

PRIORITETAS
Saugi ir sveikatingumą puoselėjanti mokykla.

TIKSLAS:
Užtikrinti bendruomenės saugumą, skatinant pozityvų mokinių elgesį ir kuriant tvarų, emociškai
saugų ir sveiką mokyklos klimatą.
UŽDAVINIAI:
1. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos,
mokymosi pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.
2. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų
saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
3. Organizuoti ir koordinuoti mokymo (si)/ugdymo (si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą,
atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei galimybes.
4. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą ir individualizavimą mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
5. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
6. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, mokyklos
nelankymo atvejus.
7. Įvykus krizei mokykloje, įvertinti krizės aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo priemones.
8. Bendradarbiauti su savivaldybės VGK, VVTAĮT, LŠC, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba,
policija, biblioteka, muziejumi, kitomis institucijomis.
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Eil.
Nr

Priemonės pavadinimas

Data

Atsakingas

Pastabos

N. Ragauskienė,
VGK nariai

VGK narių
diskusija
siekiant gerinti
klasių
mikroklimatą.

1.Posėdžiai ir pasitarimai
1.1

VGK veiklos plano 2021 m.
parengimas.

Sausio mėn.

I pusmečio mokinių pasiekimų ir
Vasario mėn.
individualios pažangos, taikytų
1 savaitė
mokymosi pagalbos ir prevencijos
priemonių veiksmingumo
aptarimas. Pagalbos priemonių
tobulinimo planavimas.
1.3 *1kl. mokinių adaptacijos tyrimo
Vasario mėn.
rezultatų analizė;
4 savaitė
*PUG mokinių adaptacijos
tyrimų rezultatų analizė.
1.4 Naujai atvykusių mokinių
Kovo mėn.
saugumas ir adaptacija mokykloje.
3 savaitė
1.5 Patyčių prevencijos ir
Gegužės mėn.
intervencijos priemonių plano
2 savaitė
įgyvendinimo rezultatų aptarimas.
1.6 II pusmečio mokinių pasiekimų ir Birželio mėn.
individualios pažangos, taikytų
2 savaitė
mokymosi pagalbos ir prevencijos
priemonių veiksmingumo
aptarimas. Pagalbos priemonių
tobulinimo planavimas.
1.7 VGK veiklos aptarimas,
Birželio
priemonių dėl veiklos tobulinimo
2 savaitė
numatymas ir susitarimai.
1.8 Būsimųjų PUG ir pirmų klasių
Rugpjūčio
mokinių skirstymas į klases.
mėn.
4 savaitė
1.9 Mokinių, turinčių specialiųjų
Rugsėjo mėn.
ugdymosi poreikių, sąrašo
1 savaitė
derinimas su Zarasų švietimo
pagalbos tarnyba, pagalbos
priemonių planavimas.
2021-2022 m.m. veiklos krypčių
derinimas.
1.10 Smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių plano
parengimas ir pristatymas
mokyklos bendruomenei.
1.11 Dėl pirminio ir pakartotinio vaikų Esant poreikiui
specialiųjų ugdymosi poreikių
ir pasibaigus
1.2

VGK

VGK

VGK
VGK

VGK

VGK

VGK

VGK,
D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

VGK
D.Antanavičienė,
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įvertinimo.
1.12 VGK veiklos analizė ir aptarimas,
veiklos ataskaitos rengimas.
Mokyklos socialinio paso
rengimas.
1.13 Dėl mokinių elgesio taisyklių
pažeidimo, smurto, patyčių,
žalingų įpročių ir kitų teisėtvarkos
pažeidimų atvejų analizės,
prevencinių priemonių planavimo.
1.14 Mokinių saugumo ir su vaiko
gerove susijusių klausimų analizė,
sprendimas.

2.2

D. Borisevičienė,

Esant poreikiui

VGK

Esant poreikiui

VGK

VGK

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

2.
2.1

pažymos
galiojimo
laikui
Gruodžio mėn.

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
turinčių mokinių identifikavimas.
Specialiojo pedagogo, psichologo,
logopedo konsultacijos mokinių
tėvams.

Rugsėjo mėn.
1, 2 savaitė
Mokslo metų
eigoje

Bendradarbiavimas su Zarasų
švietimo pagalbos tarnyba dėl
mokinių specialiųjų ugdymosi
poreikių nustatymo, ugdymo
programų pritaikymo ar
individualizavimo.

Mokslo metų
eigoje

2.3

3.

D. Antanavičienė
Z.Aleksandravičienė,
D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė
D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

Prevencinis darbas, saugaus klimato mokykloje kūrimas

3.1

Paukštelių ir žvėrelių maitinimas
(atsižvelgiant į klimatines sąlygas)

2021 01.02,03,

M. Dvelienė,
klasių vadovai

3.2

Vadovėlių, mokymosi priemonių
tvarka, saugojimas ir tausojimas

01-02 mėn.

M. Dvelienė,
A. Semionova,

3.3

3.4

3.5

Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir gelbėjimo
tarnybų darbuotojais.
Žalingų įpročių prevencijos
projektas „Gyvenimas gražus,
nepražudyk jo“,
(pagal atskirą planą).
Edukacinės pamokėlės

11,12 mėn.
Mokslo metų
eigoje
01- 04
mėn.,
11
mėn.
2021-02 mėn.

R. Antipova
VGK
nariai
Z. Aleksandravičienė,
M. Dvelnienė,
R. Antipova
R. Dičiūnienė
Z. Aleksandravičienė
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3.6

3.7

3.8

3.9

apie emocijų atpažinimą klasėse
Sveikos gyvensenos
propogavimas.
(Apie žalingų įpročių žalą. )
Dalyvavimas projekte
„Žmogaus dovana žemei“
(pagal atskirą planą)
Fizinio aktyvumo piramidė

Savaitė be patyčių

Akcija „Tylos versmė“.
3.10 Tarptautinės triukšmo suvokimo
dienos paminėjimas.
3.11 Prevencinių programų „Antras
žingsnis“, ir „Zipio draugai“
kūrybinių darbų, veiklų pagal
pasirinktas temas pristatymas.
3.12 Mokinių sveikatos priežiūros
organizavimas, sveikatos ugdymo
programų įgyvendinimas,
dalyvavimas sveikatos ugdymo ir
fizinio aktyvumo projektuose,
konkursuose, akcijose ir pan.
renginiuose.
3.13 Smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių plano
parengimas ir pristatymas
mokyklos bendruomenei.
3.14 Mokinių supažindinimas su
mokinio elgesio taisyklėmis
mokykloje.
3.15 Mokytojų budėjimo pertraukų
metu mokykloje, kieme,
renginiuose organizavimas.
3.16 Saugus elgesys vasaros atostogų
metu.
Saugaus elgesio savaitė
„Saugus esu, kai žinau“.
3.17

Akcija „Ar sunki kuprinė?“

3.18 Tėvų supažindinimas su mokinių
elgesį ir mokyklos darbo tvarką

2021-03,04
(Orientuojantis
į mokyklos
veiklos planą)
2021-02,03
mėn.
03-04

M.Dvelienė
M.Dvelienė,
R. Antipova,
klasių vadovai
R. Antipova
M. Dvelienė,
klasių vadovai
R. Antipova,
M.Dvelienė
kartu su
Visuomenės sveikatos
biuro specialistais

Pagal atskirą
planą

Pokalbiai , ir
veikla
klasėse pagal
atskirą planą

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

Pagal atskirą
planą
Pagal atskirą
planą

04

N. Ragauskienė,
klasių vadovai,
M.Dvelienė

Renginiai
pagal atskirą
planą

05, 09

N. Ragauskienė,
R. Antipova

Kartu su
mokyklos
tarybos
nariais

Rugpjūčio
mėn.
4 savaitė

VGK

Rugsėjo mėn.
1 savaitė

Klasių vadovai

Visus mokslo
metus

VGK,
administracija

Birželio mėn.
1 savaitė
Rugsėjo mėn.
2 savaitė

M. Dvelienė,
R. Antipova

03
04

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

Pagal atskirą
planą

Z. Aleksandravičienė
R.Antipova
Klasių vadovai,
M.Dvelienė
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reglamentuojančiais_dokumentais.
3.19 Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir gelbėjimo
tarnybų darbuotojais.
3.20
Civilinės saugos pratybos.

Visus mokslo
metus

VGK

09

N. Ragauskienė

3.21

Tarptautinė Šypsenos diena.

10

Z. Aleksandravičienė

3.22

Prevencinė veikla, skirta
tarptautinei nerūkimo dienai.
Tarptautinė Tolerancijos diena

11

R. Antipova,
M.Dvelienė

3.23

11

3.24

„Mokinių teisės ir pareigos“ (34kl. mokiniams) –pokalbiai
klasėse.

11-12

3.25

Prevencinių programų „Antras
žingsnis“, „Zipio draugai“,
„Gyvenimo įgūdžių“
integravimas į mokomųjų,
neformalaus ugdymo dalykų
ugdymo programas, klasės
valandėles ir jų koordinavimas.
Psichologinės pagalbos teikimas
specialiųjų poreikių mokiniams, jų
tėvams bei pedagogams.
Mokinių pavėžėjimo
organizavimas.
Pieno produktų dalinimas.
Vaisių, sulčių dalinimas.

Mokslo metų
eigoje

3.26

3.27
3.28
3.29

Z.Aleksandravičienė
M. Dvelienė

N. Ragauskienė
M.Dvelienė

Pagal atskirą
planą

Pagal atskirą
planą
Pagal atskirą
planą
(3-4kl.
mokiniams) –
pokalbiai
klasėse
klasėse

Mokslo metų
eigoje

Z. Aleksandravičienė

Mokslo metų
eigoje
10-06
10-06

M.Dvelienė
V. Palivoda
N. Ragauskienė

2021-01

N. Ragauskienė

Esant krizinei
situacijai

Z.
Aleksandravičienė

Mokslo metų
eigoje

VGK

Pagal poreikį

Mokslo metų
eigoje

VGK

Pagal poreikį

4. Krizių valdymas
4.1

4.2

4.3

Mokyklos krizių valdymo darbo
grupės pasitarimas, (pravedant
stalo treniruotes).
Krizės sukeltų problemų,
padarinių įveikimas, veiksmingos
psichologinės pagalbos teikimas.
Bendradarbiavimas su VTAT
specialistais, policijos komisariato
pareigūnais, Zarasų ŠPT, kitomis
suinteresuotomis institucijomis.
Poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems
mokiniams individualizavimas
bendradarbiaujant su mokinių
tėvais ir suinteresuotomis
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4.4

4.5
4.6
4.7

institucijomis.
Edukacinių erdvių panaudojimas
mokinių turiningai ir aktyviai
veiklai pertraukų metu.

Skaitmenio raštingumo
kompetencijos ugdymas.
Ekstremalių situacijų sprendimas
mokykloje.
Gerosios patirties sklaida
(„Antrojo žingsnio programa“,
„Zipio draugai“).
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

02

2021 m.
Mokslo metų
eigoje

Administracija,
klasių vadovai

Apie
prevencinių
programų
įgyvendinimą.
Mikroklimatui
kolektyve
gerinti

Mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai
VGK

Mokslo metų
eigoje

N. Ragauskienė

Mokslo metų
eigoje

VGK

Mokslo metų
eigoje

VGK

Socialinė – pedagoginė pagalba

Apsilankymai probleminėse
šeimose, riziką patyrusiose
šeimose, bendradarbiaujant su
VTAT
Pagalba nepasiturintiems ir
socialinę riziką patyrusiems
šeimose vaikams.
Valstybės išlaikomų mokinių
nemokamo maitinimo
organizavimas ir jų elektroninė
ataskaita.
Mokinių nemokamo maitinimo
organizavimas.

Mokslo metų
eigoje

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
prevencinio darbo, specialiojo
ugdymo, krizinių situacijų
sprendimo klausimais, dalyvaujant
mokymuose, seminaruose.
Dalyvavimas edukacinėse
veiklose su pagal SUP
besimokančiais mokiniais.
Bendri susitikimai su mokinių,
besimokančių pagal SUP mokinių
tėveliais.

Mokslo metų
eigoje

Švietėjiškų, informacinių stendų
rengimas emocinės ir fizinės
sveikatos saugojimo ir stiprinimo

Mokslo metų
eigoje

Mokslo metų
eigoje
Mokslo metų
eigoje

Pagal poreikį
Aprūpinimas
mokymo
priemonėmis,
labdaros
organizavimas

V. Dvelienė

Priimtų
sprendimų
kontrolė,
šviečiamoji
veikla

VGK

Pagal poreikį

D. Borisevičienė,
klasių vadovai,
mokytojo padėjėjos
Mokyklos
administracija,
D. Borisevičienė

Z.
Aleksandravičienė,
M.Dvelienė,
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5.8

klausimais.
Dalyvavimas mokyklos veiklos
kokybės įsivertinime,
rekomendacijų rengimas dėl
saugios ir mokymuisi palankios
aplinkos užtikrinimo, vaikų
socialinio ir emocinio ugdymo,
prevencinių programų
įgyvendinimo.

Mokslo metų
eigoje

R. Antipova
VGK

6. Tiriamoji veikla
6.1

Nacionalinio mokinių mokymosi
pasiekimų tyrimas, duomenų
analizė ir panaudojimas veiklai
tobulinti.

Gegužės mėn.

VGK

6.2

Administracijos, pagalbos
specialistų vykdomos apklausos,
tyrimai.

Pagal
specialistų
veiklos planą

VGK

7. Šviečiamoji veikla, kvalifikacijos tobulinimas
7.1

7.2

7.3

Mokytojų ir pagalbos specialistų
kvalifikacijos tobulinimas saugios
ir palankios mokymuisi aplinkos
kūrimo ir vaikų gerovės
užtikrinimo srityse.
Mokytojų konsultavimas
specialiojo ugdymo, švietimo
pagalbos organizavimo
prevenciniais klausimais.

Mokslo metų
eigoje

Švietimas vaiko psichologinės
raidos klausimais. Pedagogų
gebėjimų savarankiškai spręsti
klasėje kylančius sunkumus
formavimas.

Mokslo metų
eigoje

Parengė

Mokslo metų
eigoje

Z.Aleksandravičienė

VGK pirmininkė Nijolė Ragauskienė
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