Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos
Vaiko Gerovės komisijos veiklos planas
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Situacijos analizė. 2019 m.

2019 m. sausio – gegužės mėn. I-IV klasėse mokėsi 317 mokiniai. Priešmokyklinėse 4 grupėse
mokėsi 83 mokiniai. Viso mokykloje mokėsi 400 mokiniai. 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. I-IV
klasėse mokėsi 310 mokinių. 3 priešmokyklinėse grupėse mokėsi 62 mokiniai. Viso mokykloje
mokėsi 372 mokinių. 2019 m. sausio – gegužės mėn. SUP buvo skirtos 30 mokiniams
(individualizuotos progr. 14 mokinių, pritaikytos progr.16 mokinių). 2019 m. rugsėjo – gruodžio
mėn SUP skirtos 27 mokiniams (individualizuotos 9 mok., pritaikytos progr. 16 mokinių). 2019 m.
sausio - gegužės mėn. sutrikusios kalbos ir komunikacijos užsiėmimus (logopedė D. Antanavičienė)
lankė 56 mokiniai. 2019m. rugsėjo –gruodžio mėn. logopedinius užsiėmimus lankė 60 mokinių.
2019 m. rugsėjo mėn. – gegužės mėn. didelę pagalbą mokytojams ir spec. pedagogei teikė
mokytojo padėjėja Svetlana Andriuškevičienė. 2019 m.sausio-gegužės mėn. veikė 14 neformalaus
švietimo programų užsiėmimai. Juos lankė 184 mokinių. 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.
mokykloje veikė 24 neformalaus švietimo programos. Juos lankė 228 mokiniai. Nemokamas
maitinimas 2019 m. sausio-gegužės mėn. buvo skirtas 107 mokiniams ir 62 priešmokyklinės gr.
mok. Važiuojančių mokinių į mokyklą ir iš mokyklos autobusais 2019 m.sausio–birželio mėn.
buvo 158
mokiniai, rugsėjo – sausio 134 mokiniai. 3 prailgintos dienos grupes lankė 2019 m.
sausio mėn.- birželio mėn. 96 mokiniai , rugsėjo – gruodžio mėn. 96 mokiniai.
2019 m. m. vyko 29 VGK posėdžiai, kuriuose analizuota mokinių elgesio taisyklių pažeidimai,
patyčių, smurto atvejai klasėse, nepriežiūra namuose, smurto artimoje aplinkoje, vaikų tarpusavio,
tėvų ir vaikų santykių problemos, mokymosi sunkumų priežastys, savijautos problemos mokykloje.
Psichologinė pagalba suteikta 59 mokiniams, 52 tėvams, 22 mokytojams, pravesta 418 individualių
ir 37 grupinės konsultacijos. Buvo sprendžiamos emocinės, krizinės, mokymosi sunkumų, elgesio,
bendravimo problemos. Psichologė Zita Aleksandravičienė rengė rekomendacines priemones, skaitė
pranešimus mokytojų metodiniuose posėdžiuose, paruošė informacinius straipsnius, kurie buvo
talpinami informaciniame stende, TAMO dienyne, mokyklos internetinėje svetainėje.
Bendradarbiaujant su mokyklos soc, pedagoge Viktorija Novodvorskiene, sveikatos specialiste
Regina Antipova pravesta saugumo įgūdžių pamokėlės, bendravimo įgūdžių užsiėmimai. Kartu
mokyklos administracija buvo vykdoma pirmų klasių mokinių adaptacinė stebėsena. Socialinė
pedagogė daug dėmesio skyrė darbui su mokiniais, mokinių šeimomis, klasės vadovams dėl
užimtumo organizavimo ir kontrolės klausimais, vykdė tiriamąją veiklą su rizikos grupės mokiniais,
rengė renginius skirtus socialiniai kompetencijai ugdyti, organizavo prevencinius renginius, padėjo
mokytojams spendžiant mokinių socialines problemas. Užvestos 25 socialinės rizikos grupės
moksleivių asmens bylos., vedami pokalbiai su mokiniais, jų tėvais.
VGK narės aktyviai bendradarbiavo pravedant sveikatingumo ir sveikatos projektus ir iniciatyvas,
vykdant NMPP testus.
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Vyko pastovus bendradarbiavimas su Zarasų švietimo pagalbos tarnyba, Vaikų teisių apsaugos
tarnyba, tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarnyba, rajono savivaldybės administracijos vaiko
gerovės komisija, rajono VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centru, Socialinių paslaugų centru,
Vaikų dienos centru „Draugai“, Ignalinos visuomeninės sveikatos biuro Zarasų skyriumi, viešaja
biblioteka, krašto muziejumi.
Mokykoje nuosekliai įgyvendinama Smurto ir patyčių prevencinė programos, prevencinės
programos “Antras žingsnis“, „Zipio draugai“.VGK nariai yra baigę Savižudybių intervencijos
įgūdžių mokymus. Sukaupta „Krizių valdymas ugdymo įstaigose“ medžiaga, suformuota mokyklos
krizių valdymo komanda.
VGK narės
nuosekliai kelia kvalifikaciją dalyvaudamos
kvalifikaciniuose seminaruose ir savo patirtimi dalinasi su pedagogėmis, klasių vadovais.
Laikinosios grupės moksleiviai, besimokantys pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas
(spec. pedagogė Daina Borisevičienė ir mokytojo padėjėja Svetlana Andriuškevičienė) dalyvauja
įvairiose edukacinėse veiklose Zarasų viešojoje bibliotekoje, muziejuje. Mokiniai turi galimybę
naudotis kompiuteriu, multimedija. Laikinojoje grupėje besimokančių mokinių tėveliai buvo
pakviesti į susirinkimus balandžio ir spalio mėnesį, kurių metu buvo aptariami mokymosi
pasiekimai, išklausyti tėvų pageidavimai, diskutuojama apie vaikų užimtumą po pamokų.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Regina Antipova vedė pamokėles sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, pamokas pagal Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo
programą, paruošė švietėjiškus informatyvius pranešimus, kurie yra talpinami į mokyklos
informatyvius stendus, TAMO dienyną. Atsakingai dalyvavo mokinių sportinių varžybų metu.
Teikė individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimo...
Gegužės mėn mokykloje pravesta Civilinės saugos pratybos. Mokiniai aktyviai dalyvavo sporto ir
sveikatos projektuose: „Sveikatiada“, „Olimpinio mėnesio, „Judumo savaitė“, „Europos mokyklų
Sporto diena“, „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, „Solidarumo bėgimas“, „Sveikas ir aktyvus
gyvenimo būdas“.
Dalyvaujant „Solidarumo bėgimas 2019, surinktos lėšos buvo skiriamos 3c kl. mokiniui P. V., kuris
buvo operuojamas JAV ir Ukrainos vaikams. Prieš rudens atostogas mokykloje vyko Pyragų diena.
Surinktos lėšos skirtos P. V. reabilitacijos kursui Škotijoje.

PRIORITETAS
Saugi ir sveikatingumą puoselėjanti mokykla.

TIKSLAS:
Organizuoti ir koordinuoti mokykloje prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir
palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymo(si) poreikių.
UŽDAVINIAI:
2

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, mokyklos
nelankymo atvejus.
3. Sudaryti mokiniui individualaus tobulėjimo galimybes, skatinant saviraišką, kritinį
mąstymą ir motyvaciją.

4.Įgyvendinti priemones, kurios padėtų ugdyti socialinius įgūdžius, stiprintų moralines
nuostatas.
5. Tėvų susirinkimų, klasių valandėlių, renginių metu teikti informaciją apie emocinio intelekto
ugdymą, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją.
6. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
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.
9. Dalyvauti konkursuose ir akcijose.
10. Puoselėti palankų mikroklimatą mokykloje.
Eil.
Nr
1.

Priemonės pavadinimas

2.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

VGK veiklos plano 2020
m.m. parengimas

2.1

Mokinių, turinčių mokymosi
sunkumų, identifikavimas,

2.2

Pakartotinis jų specialiųjų
ugdymosi poreikių
įvertinimas
Pirminis specialiųjų
ugdymosi poreikių
identifikavimas

2.3

2.4

Kalbos ir kalbėjimo

Data

Atsakingas
N. Ragauskienė,
VGK nariai

01

Pagal poreikį bei
pasibaigus PPT
pažymų
galiojimo laikui.

D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

Pasibaigus
mokslo metų
pusmečiui

D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

09

Pastabos

D. Antanavičienė
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2.5

2.6

sutrikimų turinčių mokinių
identifikavimas.
Specialiojo pedagogo,
psichologo, logopedo
konsultacijos mokinių
tėvams.
Bendradarbiavimas su Zarasų
švietimo pagalbos tarnyba
dėl mokinių specialiųjų
ugdymosi poreikių
nustatymo, ugdymo
programų pritaikymo ar
individualizavimo.
3.

Per visus mokslo
metus

Z.Aleksandravičienė,
D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

Per visus mokslo
metus

D. Antanavičienė,
D. Borisevičienė

Prevencinis darbas

3.1

Paukštelių ir žvėrelių
maitinimas (atsižvelgiant į
klimatines sąlygas)

2020 - 01.02,03,

Viktorija
Novodvorskienė,
klasių vadovai

3.2

Vadovėlių, mokymosi
priemonių tvarka, saugojimas
ir tausojimas
Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir
gelbėjimo tarnybų
darbuotojais.
Stendų, (koridoriuje ir
klasėse) skirto „Emocija+“
atnaujinimas
Edukacinės pamokėlės
apie emocijų atpažinimą
klasėse
Sveikos gyvensenos
propogavimas.
(Apie žalingų įpročių žalą. )

01-02 mėn.

V. Novodvorskienė
A. Semionova,

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Dalyvavimas projekte
„Žmogaus dovana žemei“

3.8

Konkursas „Esu saugus – kai
žinau“ - 2 kl. mokiniams
Fizinio aktyvumo piramidė

3.9

11,12 mėn.
Per visus mokslo
metus
01- 02 mėn.

VGK
nariai
N. Ragauskienė,
Z. Aleksandravičienė,
R. Dičiūnienė

2019-01,02 mėn.

2019-03,04
(Orientuojantis į
mokyklos veiklos
planą)
2019-01,02,03
mėn.
01-02
03-04

Z. Aleksandravičienė
V, Novodvorskienė
V. Novodvorskienė,
Regina Antipova,
Klasių vadovai
R. Antipova
V. Novodvorskienė,
Klasių vadovai
V.Novodvorskienė,
R. Antipova,
V.Novodvorskienė,
kartu su
Visuomės sveikatos
biuro specialistais

Pagal atskirą
planą

Pagal atskirą
planą
Pokalbiai , ir
veikla
klasėse pagal
atskirą planą
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3.10

Savaitė be patyčių

Akcija „Tylos versmė“.
3.11 Tarptautinės triukšmo
suvokimo dienos
paminėjimas
3.12 Prevencinių programų
„Antras žingsnis“, ir „Zipio
draugai“ kūrybinių darbų,
veiklų pagal pasirinktas
temas pristatymas.
3.13
Sportinė mokyklos šventė
„Sportas – sveikatos sparnai“
3.14

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

Z. Aleksandravičienė,
V.Novodvorskienė
Z..Aleksandravičienė,
R. Antipova

Pagal atskirą
planą
Pagal atskirą
planą

04

N. Ragauskienė,
klasių vadovai,
V. Novodvorskienė

Renginiai pagal
atskirą planą

05, 09

N. Ragauskienė,
R.Antipova

05

V.Novodvorskienė,
R. Antipova

Kartu su
mokyklos
tarybos nariais
Pagal atskirą
planą

03
04

09
Z. Aleksandravičienė
R.Antipova
V.Novodvorskienė

3.18

Akcija „Ar sunki kuprinė?“
Mokinių elgesio taisyklės
_
Susitikimai su sveikatos
priežiūros, policijos ir
gelbėjimo tarnybų
darbuotojais.
Civilinės saugos pratybos

3.19

Tarptautinė Šypsenos diena

10

Z. Aleksandravičienė

3.20

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

11.

R. Antipova,
V.Novodvorskienė

3.15
3.16
3.17

3.21
3.21

09
09
Per visus
mokslo
metus

VGK

09

N. Ragauskienė

11
11-12

Z.Aleksandravičienė
V.Novodvorskienė

V. Novodvorskienė
Z. Aleksandravičienė

3.22

Akcija
Emocija +

Visus mokslo
metus

3.23

Prevencinių programų
„Antras žingsnis“, „Zipio
draugai“,
„Gyvenimo įgūdžių“
integravimas į mokomųjų,
neformalaus ugdymo dalykų
ugdymo programas, klasės
valandėles ir jų

Per visus mokslo
metus

N. Ragauskienė
V. Novodvorskienė

Pagal atskirą
planą

Pagal atskirą
planą
Pagal atskirą
planą
(3-4kl.
mokiniams) –
pokalbiai
klasėse
Pagal atskirą
planą
klasėse
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3.24

3.25
3.26
3.27

koordinavimas
Dalyvavimas
„Sveikatiados“, „Sveikas
kaip ridikas“ projekto
renginiuose.

Per visus mokslo
metus

N. Ragauskienė,
R. Antipova,
Metodinė taryba

Per visus mokslo
metus
10-06
10-06

V. Novodvorskienė

2020-01

N. Ragauskienė

Per visus mokslo
metus

N. Ragauskienė

Emocija+
grupės pasitarimas kartu su
2020-01
metodine taryba ir kultūrinės
veiklos darbo grupe
Poveikio priemonių taikymo Per visus mokslo
netinkamai besielgiantiems
metus
mokiniams
individualizavimas
bendradarbiaujant su mokinių
tėvais ir suinteresuotomis
institucijomis
Edukacinių erdvių
02 mėn.
panaudojimas mokinių
turiningai ir aktyviai veiklai
pertraukų metu

N. Ragauskienė

Mokinių pavėžėjimo
organizavimas
Pieno produkų dalinimas
Vaisių, sulčių dalinimas

Pagal atskirą
planą

V. Palivoda
N. Ragauskienė

4. Krizių valdymas
4.1

4.2
4.3

4.3

4.4

4.5
4.6

Mokyklos krizių valdymo
darbo grupės pasitarimas,
(pravedant stalo treniruotes)
Bendradarbiavimas su VTAT
specialistais

Skaitmenio raštingumo
kompetencijos ugdymas
Ekstremalių situacijų
sprendimas mokykloje

2020 m.
Per visus mokslo
metus

4.7
Pirmos med. pagalbos
suteikimo pratybos
mokytojams

09

VGK

Administracija,
klasių vadovai

Apie prevencinių
programų
įgyvendinimą.
Mikroklimatui
kolektyve gerinti

Mokyklos
administracija
VGK
R. Antipova,
N.Ragauskienė
Kartu su
Visuomenės
sveikatos biuro
specialistais

6

Seminaras prevencinės
programos „Antras žingsnis“
mokytojoms
pageidaujančims įgyti
kvalifikacinę kompetenciją.
Gerosios patirties sklaida
(„Antrojo žingsnio
programa“, „Zipio draugai“)

4.8

4.9

5.2

5.3

Per visus mokslo
metus

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

VGK

Per visus mokslo
metus

VGK

Per visus mokslo
metus

Per visus mokslo
metus

5.6

Bendri susitikimai su
mokinių, besimokančių pagal
SUP mokinių tėveliais.

Per visus mokslo
metus

5.7

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

Per visus mokslo
metus

5.5

Kompetentingas
mokinių
tarpusavio
konfliktų
sprendimas

N. Ragauskienė

Per visus mokslo
metus

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

5.4

Z.
Aleksandravičienė,
mokytojos
dirbančios pagal
pasirinktą programą

Socialinė – pedagoginė pagalba

5.
5.1

2020-02

Per visus mokslo
metus

Pagal poreikį
(Aprūpinimas
mokymo
priemonėmis,
labdaros
organizavimas

V. Novodvorskienė

Priimtų
sprendimų
kontrolė,
šviečiamoji
veikla

VGK

Pagal poreikį

D. Borisevičienė,
S.
Andriuškevičienė,
Klasės vadovai
Mokyklos
administracija,
D. Borisevičienė,
D. Antanavičienė
Z.
Aleksandravičienė,
V.Novodvorskienė,
R. Antipova

Parengė
VGK pirmininkė
7

Nijolė Ragauskienė
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