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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Vaiko gerovės komisijos nariai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto
savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos vaiko
gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2
d. įsakymu Nr. V-319 ir KTU Vaižganto progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu KTU
Vaižganto progimnazijos“ direktorės 2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-114.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:
Pirmininkė – Rūta Songailienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, žmogaus saugos mokytoja.
Pavaduotoja – Asta Stasionienė, socialinė pedagogė;
Sekretorė – Laura Bakšenskienė, bibliotekininkė;
Nariai: Lydija Merfeldienė, direktorė;
Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė;
Eglė Grinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Ieva Čiužaitė, psichologė;
Česlova Žukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Emilita Viskantienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Haroldas Ernestas Černius, technologijų mokytojas.

2019 METŲ VEIKLOS TURINYS
Tikslas:
Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, krizių valdymą, saugios ir palankios vaiko
aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.
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Uždaviniai:
 Organizuoti prevencines ir intervencines priemones gimnazijoje.
 Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų
nevykdymo atvejus.
 Kurti saugų ir palankų emocinį klimatą mokymui(si), orientuotą į individualias vaiko galimybes .
 Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją, švietėjišką pagalbą.
 Aktyviai dalyvauti įvairiuose (miesto, šalies, tarptautiniuose) projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.
 Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 Organizuoti įvairius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
 Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje.
Eil. Nr. Veikla
I. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Priemonės:
1.
Parengti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą
2019 m.
2.
Organizuoti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžius

Atsakingi vykdytojai

3.

Parengti progimnazijos socialinį pasą.

Socialinė pedagogė,
1-8 kl. auklėtojai

4.

Organizuoti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pasitarimus
mokyklos nelankymo, mokinio pareigų nevykdymo,
mokyklos vidaus elgesio taisyklių pažeidimo klausimais,
vykdyti posėdžiuose svarstytų mokinių stebėseną.
Atnaujinti VGK sudėtį, paskirstyti narių funkcijas, aptarti
veiklos planą
Nemokamo maitinimo organizavimas.

VGK pirmininkas
socialinė pedagogė,
psichologė

Esant poreikiui

VGK pirmininkas

Iki 2019-09-06

5.
6.

Socialiniai partneriai

Įvykdymo terminas

Progimnazijos VGK

Iki 2019-01-03

VGK pirmininkas

Kiekvieno mėnesio
antrą savaitės
ketvirtadienį
Iki 2019 m. spalio
mėn.

Socialinė pedagogė

VTATS, Socialinių
paslaugų centras,
Šančių seniūnija,
bendruomenės
pareigūnas

Maitinimo tiekėjas,
Socialinių paslaugų
centras

Visus metus

Pastabos

Esant poreikiui,
dažniau
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II. SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS
Tyrimai, apklausos:
1.
1-8 kl. mokinių savijautos mokykloje tyrimas

2.

5-7 klasių sociometriniai tyrimai

Priemonės:
1. Prevencinė veikla
1.1
Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių plano
rengimas
1.2
Patyčių ir smurto prevencijos programos "Friends"
įgyvendinimas
1.3
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena
1.4
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas 1- 8 klasėse

1.5

Programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" 1-4 klasėse
įgyvendinimas

1.6

„Antras žingsnis“, socialinio ir emocinio ugdymo programos
įgyvendinimas 1-2 kl. klasėje
Dalyvavimas šalies akcijose, projektuose
„Mėnuo be smurto“, „Tolerancijos savaitė“, „Saugaus
interneto diena“ ir t.t.
Saugaus elgesio instruktažai mokinių atostogoms.

1.7

1.8
1.9

Naujai atvykusių mokinių supažindinimas su saugiu eismu
mokyklos prieigose ir mokinio taisyklėmis, vidaus tvarkos
taisyklėmis.

Psichologas,
Klasės auklėtojai
Psichologas,
Klasės auklėtojai

Balandžio-gegužės
mėn.
Tėvai

Progimnazijos VGK
Progimnazijos VGK
Darbo grupė
Progimnazijos VGK
Klasės auklėtojai
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas,
Gamtos mokslų
mokytojai
Pradinių klasių
auklėtojai
Pagalbos mokiniui
specialistai
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas
A.Venclovienė

VšĮ "Vaikų linija"

Pagalbos vaikui
specialistai
Klasių vadovai
Klasių vadovai

VšĮ "Vaikų linija"
TELIA
Kitos institucijos

Soc.pedagogė
Žmogaus saugos
mokytojas
Klasių vadovai

Visuomenės sveikatos
biuras, bendruomenės
pareigūnas,
priklausomybių
centras

Rugsėjo-gruodžio
mėn.

Iki 2019 m. vasario
mėn.
Visus metus
Visus metus
Visus metus

Visus metus

Visus metus
Visus metus

Visus metus
Visus metus

Pildoma
el.dienyne TAMO
Saugaus eismo
instruktažas
pildomas
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el.dienyne
TAMO.
Su mokinio
taisyklėmis
susipažįstama
pasirašytinai.

1.10

Progimnazijos 1-8 kl. mokinių pamokų lankomumo kontrolė.
Lankomumo suvestinių ataskaitos.

Soc.pedagogė
Klasių vadovai

1.11

Į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė.

Soc.pedagogė
Klasių vadovai

1.12

Įėjimo į progimnaziją kontrolės stiprinimas, el. įėjimo
pažymėjimų kontrolė, progimnazijos teritorijos ir jos prieigų
stebėjimas.
Mokinių lankymas namuose

Soc.pedagogė
Budėtojai

1.14

„Apvalūs stalai“ – klasės mokinių su dėstančiais mokytojais,
pagalbos vaikui specialistais pokalbiai dėl mokymosi ir (ar)
elgesio problemų.

Visus metus esant
poreikiui

1.15

Individualūs pokalbiai su mokymosi sunkumų, lankomumo ir
elgesio problemų turinčiais mokiniais ir jų tėvais/globėjais.

VGK pirminkė
Pagalbos vaikui
specialistai
Klasės auklėtojai
Dėstantys mokytojai
VGK pirminkė
Pagalbos vaikui
specialistai
Klasės auklėtojai
Progimnazijos VGK
Pagalbos vaikui
specialistai
Soc.pedagogė

Visus metus

1.13

1.16

Mokyklos bendruomenės švietimo organizavimas vaiko teisių
apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose
vaiko gerovės srityse.
2. Saugaus, palankaus socialinio ir emocinio klimato kūrimas
2.1
Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai rizikos grupės
mokiniams

Soc.pedagogė
Klasių vadovai

VTATS, Socialinių
paslaugų centras,
Šančių seniūnija,
bendruomenės
pareigūnas

Po kiekvieno
trimestro.
Individualiais atvejais
– dažniau.
Visus metus, bet ne
rečiau kaip 1 kartą
per trimestrą
Visus metus, bet ne
rečiau kaip 1 kartą
per trimestrą
Esant poreikiui

Visus metus esant
poreikiui

Ne mažiau1 kartą
per trimestrą.

Tikslinės grupės
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2.2

Bendruomeniškumo stiprinimo užsiėmimai 5-8 kl. mokiniams
klasių valandėlių metu.

Psichologė
Soc.pedagogė

2.3

Metodinės medžiagos klasių vadovams parengimas „Klasių
valandėlės, skirtos socialiniam ir emociniam ugdymui“ ir
subendrinimas progimnazijos Google diske ir atnaujinimas.
Teikti klasių auklėtojams metodines rekomendacijas ir padėti
vesti klasės valandėles smurto, patyčių, žalingų įpročių
temomis.
5-8 kl. mokinių „Arbatos klubas“

Progimnazijos VGK

Visus metus, po 1
klasės valandėlę
klasėje
Visus metus

Pagalbos vaikui
specialistai

Visus metus, pagal
poreikį

R. Songailienė
A.Stasionienė
Soc.pedagogas

Visus metus

2.4

2.5
2.6

Mokinių nuomonė, pastabos, pagalbos prašymai nuolat
veikiančioje „Rūpesčių dėžutėje“

2.7

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo koordinavimas

2.8

Visuotiniai mokinių susirinkimai

2.9

Nominacijų teikimas mokiniams padariusiems didžiausią
pažangą

2.10

Penktokų krikštynų organizavimas

2.11

Labdaros akcijos „Pyragų dienos“ progimnazijos
bendruomenei organizavimas
III. PAGALBA MOKINIUI, MOKYTOJUI IR ŠEIMAI
Tyrimai:
1.
Adaptacijos tyrimas 1, 5 klasėse
2.

Mokytojų, 3-8 klasių mokinių ir visų tėvų apklausos: „Namų
darbai“ , „Kontroliniai darbai.
Priemonės:
1.
Sudaryti ir patvirtinti (papildyti) pagalbos gavėjų, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą.

R. Songailienė
A.Stasionienė
Klasių auklėtojai
R. Songailienė
Mokinių taryba
Progimnazijos VGK
Metodinė taryba,
Mokinių taryba
Soc.pedagogė
Mokinių taryba
Progimnazijos VGK
Mokinių taryba

Visus metus
Universitetai,
profesinio rengimo
centrai, gimnazijos

Kiekvieno mėnesio II
savaitės antradienį
Iki 06 mėn.

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

Psichologė
Psichologo asistentė
VGK nariai
Klasių vadovai
VGK pirmininkė
Pagalbos vaikui
specialistai

Visus metus

Spalio - gruodžio
mėn.
Sausio mėn.
Lapkričio mėn.
Kauno m. PPT

2018 m.
rugsėjo mėn.

Dėžutė tikrinama
kiekvieną
penktadienį.
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2.
3.

SUP mokiniams parengtų individualizuotų ir pritaikytų
ugdymo programų tvirtinimas.
SUP mokinių poreikių įvertinimas, pagalbos organizavimas.

4.

Pagalba SUP mokiniams ir mokytojams pamokų metu.

5.

Mokytojų darbo su SUP mokiniais stebėsena

6.

SUP mokinių ir jų tėvų konsultavimas ugdymo turinio
planavimo ir švietimo pagalbos klausimais.
Sistemingos mokytojų pagalbos teikimo organizavimas
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams pagal individualiai
sudarytą planą.

7.

8.

„Gabių mokinių ugdymo programos“ tobulinimas ir
įgyvendinimas

9.

Susitikimas su 7 klasių mokinių tėvais „Gabių mokinių
identifikavimas“
Kognityvinių funkcijų lavinimo užsiėmimai SUP ir mokymosi
sunkumų turintiems mokiniams
1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimo vertinimo
pristatymas,

10.
11.

12.

1 klasės mokinių adaptacijos gerinimo užsiėmimai

13.

5 klasės mokinių adaptacijos gerinimo užsiėmimai

14.

„Tėvų dienų“ – individualių tėvų susitikimų su mokytojais
organizavimas

Progimnazijos VGK
VGK pirmininkė
Pagalbos vaikui
specialistai
Mokytojo padėjėja
R.Songailienė
Pagalbos vaikui
specialistai
Progimnazijos VGK
Klasių auklėtojai
R. Songailienė,
A. Butvilienė,
E. Grinkevičienė,
R. Songailienė,
R. Songailienė,
I.Čiužaitė

Kauno m. PPT

Visus metus pagal
atskirą grafiką
Visus metus

Kauno m. PPT

Visus metus

Tėvų taryba

Visus metus

ECHA

Visus metus

Psichologė
Psichologė
Psichologė
Psichologo asistentė
Klasių auklėtojai
Psichologė
Psichologo asistentė
Klasių auklėtojai
Psichologė
Psichologo asistentė
Klasių auklėtojai
A. Butvilienė,
E. Grinkevičienė,
R. Songailienė,

2018 m.
rugsėjo mėn.
Visus metus

Kovo mėn.
Kauno m. PPT

Visus metus

Tikslinės grupė

12 mėn.

01-05 mėn.

Tikslinės grupės

01-05 mėn.

Tikslinės grupės

Kartą per trimestrą

7
15.

16.

Tėvų informavimas bei švietimas: visuotiniai tėvų
susirinkimuose,
klasių tėvų susirinkimuose,
el.dienyne TAMO.
Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra

IV. KRIZIŲ VALDYMAS
1.
Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės
valdymo planą.
2.

3.

Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis,
kuriems reikalinga psichologinė, socialinė pedagoginė,
socialinė ar kita pagalba ir ją organizuoti.
Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais.

VGK pirmininkas:
PRITARTA
KTU Vaižganto progimnazijos
Vaiko gerovės komisijos posėdyje
2019 m. sausio 3 d. protokolu Nr. VGK-01

VGK nariai
Klasių auklėtojai

Visus metus

Pagalbos vaikui
specialistai

Visus metus

Progimnazijos VGK
Krizių valdymo
komanda
Psichologė, socialinė
pedagogė

Esant krizinei
situacijai

Progimnazijos VGK

Kartą per metus

Esant krizinei
situacijai

