JONIŠKIO ‚AUŠROS‘ GIMNAZIJA
PATVIRTINTA
VGK posėdyje 2019-09- 10
Protokolo Nr.9
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
2019-2020 m. m.
Trumpa situacijos analizė
Joniškio ‚Aušros‘ gimnazijoje 2018-2019 m. m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi 377 mokiniai ir 42 suaugusių mokymo skyriaus
mokiniai, 15 klasių komplektų, 2 suaugusių mokymo skyriaus komplektai (11 ir 12 kl.) ir dvi grupės (9 ir 10 kl.). 2019-2020 m. m. rugsėjo 1 d.
duomenimis gimnazijoje mokosi 382 mokiniai ir 31 asmuo suaugusių mokymo skyriaus. Be suaugusiųjų skyriaus yra 15 komplektų. Gimnazijoje
dirba 39 mokytojai formaliajame ugdyme ir dar 5 mokytojai neformaliojo švietimo veikloje bei suaugusių mokymo skyriuje. Gimnazijoje dirba
pagalbos mokiniui specialistai: psichologas ir socialinis pedagogas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra kartu ir neformaliojo
švietimo mokytojas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių nėra, tačiau mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais,
siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius.
Pastebima, kad į mokyklą nuolat ateina mokinių, turinčių elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių
įgūdžių, reikalinga individuali pagalba, dėmesys. Pagal poreikį socialinių įgūdžių užsiėmimus, individualias konsultacijas vykdo socialinė
pedagogė ir psichologė. Aktualūs tampa tolerancijos, gebėjimo priimti kitokius mokinius, klausimai.
Gimnazijoje prevencinė veikla, socialinė pedagoginė pagalba vykdoma:
 integruojant į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, biologiją, chemiją, geografiją, teisės pagrindus, psichologiją bei kitus mokomuosius
dalykus;
 per neformaliojo švietimo veiklą socialinio ir emocinio ugdymo programoje „Raktai į sėkmę“
 per klasių vadovų veiklą: klasės valandėlių, tradicinių renginių, akcijų metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su
specialistais;
 per socialinę, savanorystės veiklą, neformaliajame švietime;
 individualių socialinio pedagogo, psichologo veiklų, konsultacijų metu.
Nemokamą maitinimą 2018-2019 m. m. gavo 35 mokiniai. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis nemokamą maitinimą gauna 50
mokinių. 2018-2019 m. m. buvo nemokamai pavežėjami 121 mokinys, šiais metais – 130 mokinių. Šiuo metu yra 13 globojamų (3 iš jų laikina
globa) mokinių.
Gimnazija bendradarbiauja su sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su vaikais, dėl
pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos ribų.
I.

II.

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos tikslas ir uždaviniai 2019 -2020 m. m.

Tikslas:
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų
pritaikymą mokiniams.







Eil.
Nr.

Uždaviniai:
Analizuoti mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar
nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą ir esant poreikiui koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,
saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;
Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, mažinti mokinių socialinę atskirtį, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir
konfliktų valdymo metodais, per pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą;
Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti veiklose, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, sudarant palankias socializacijos ir ugdymo(si)
sąlygas gimnazijoje;
Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;
Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.
Veiklos sritis

1.

Sudaryti mokyklos vaiko gerovės komisijos
veiklos planą 2019-2020 m. m.

2.

Organizuoti 2019 - 2020 m. m. VGK
posėdžius.

3.

Atnaujinti lankomumo tvarkos aprašą,
moksleivių elgesio taisykles ir kitus, su
VGK veikla susijusius dokumentus.

Data

Darbo formos ir būdai

Rugsėjo
Darbo grupės veikla
mėn.
Posėdžiai
numatomi
kartą
per Posėdžiai
mėnesį.
Rugsėjo
mėn. (arba Sudaryti darbo grupes ir
pakoreguoti esamus tvarkų
pagal
aprašus.
poreikį)

Atsakingi asmenys
VGK

VGK pirmininkė
V. Mačiulienė

VGK ir darbo grupės

4.

Pristatyti vaiko gerovės komisijos veiklą
mokytojų tarybos posėdžiui ir parengti
ataskaitą.
Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose siekiant gilinti kompetencijas
darbui su socialinę atskirtį ir kitas problemas
turinčiais mokiniais.

Po I ir II Informacija, pristatymas MTP,
pusmečių
tėvų susirinkimuose

VGK

2019-2020
m. m.

Kvalifikaciniai seminarai
gerosios patirties sklaida
metodinėse grupėse

VGK

6.

Organizuoti, stebėti ir atlikti tyrimą apie
I gimnazijos klasių ir naujai atvykusių
mokinių adaptaciją.

Rugsėjo
mėn.

Atlikti I klasių ir naujai atvykusių
į III klasę mokinių adaptacijos
tyrimą. Rezultatus pristatyti
mokytojų pasitarime ir tėvų
susirinkime.

Direktoriaus pavaduotoja
V. Židonienė, psichologė
J. Čepulytė, klasių auklėtojai

7.

Supažindinti visų klasių mokinius su
ugdymo ir mokymosi sutarties
reikalavimais, mokinių elgesio, lankomumo
tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio
instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje per
renginius, už gimnazijos ribų).

Rugsėjo
mėn.

Klasių valandėlių, pamokų,
renginių metu.

Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

8.

Supažindinti I gimnazijos klasių mokinius
su pagalbos mokiniui teikimo galimybėmis.

Rugsėjo
mėn.

Klasių valandėlių metu

Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
psichologė J. Čepulytė, sveikatos
priežiūros specialistė V.Mingailienė

Visus
mokslo
metus

Informacija, pristatymas MTP

Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
VGK

Visus
mokslo
metus

Iki kiekvieno mėnesio 10 d.
Poveikio priemonių parinkimas ir
taikymas. Pristatymas MTP

Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
klasių auklėtojai

5.

9.

10.

Kurti saugią gimnazijos ugdymo(si) aplinką:
rinkti, analizuoti, aptarti duomenis apie
globojamus, socialiai remtinus, rizikos
grupės, sveikatos problemų turinčius vaikus.
Vykdyti pamokų lankomumo,
į pamokas vėluojančių mokinių kontrolę.
Rengti lankomumo suvestinių ataskaitas.

11.

Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo programos
vykdymą (integruota į ugdymo procesą).

2019-2020
m. m.

Klasių valandėlių, pamokų,
renginių metu.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai,
socialinė pedagogė J.Bulzgienė

12.

Organizuoti renginius, skirtus pasaulinei
AIDS dienai paminėti.

Gruodžio
mėn.

Protų mūšis „AIDS – geriau
žinoti“
(I g kl.)

13.

Dalyvauti veiksmo savaitėje
“Be patyčių”.

Kovo mėn.

Savaitės renginiai

14.

Tolerancijos diena.

Lapkričio
mėn.

Klasių auklėtojai, sveikatos priežiūros
specialistė V.Mingailienė, socialinė
pedagogė J. Bulzgienė, psichologė
J.Čepulytė
Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
psichologė J.Čepulytė, klasių
auklėtojai
Socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
psichologė J.Čepulytė, klasių
auklėtojai

15.

Prevencijos ir sveikatingumo renginiai ().

Rugsėjo,
birželio
mėn.

Žygiai dviračiais ir kt.

Sveikatos priežiūros specialistė
V.Mingailienė ir klasių auklėtojai

16.

Tęsti tyrimą „Mokinių lūkesčių ir realių
rezultatų analizė“ 1,2 ir 3,4 klasių
mokiniams.

Kartą per 2
mėn.

Klasių auklėtojai renka
informaciją apie mokinių
lūkesčius ir jų įgyvendinimą,
analizuoja ir informuoja
atsakingus asmenis.

I. Jakienė klasių auklėtojų metodinio
būrelio pirmininkė, klasių auklėtojai

Prevencinę veiklą vykdyti per neformaliojo
švietimo veiklas socialinio ir emocinio
ugdymo programoje „Raktai į sėkmę“

Visus
mokslo
metus

Socialinio ir emocinio ugdymo
„Raktai į sėkmę“ veikloms
skiriama 2 val/savaitę

17.

18.

Organizuoti prevencines stovyklas „Sniego
gniūžtė“.

Lapkričio,
vasario
mėn.

Prevencinė stovykla

Psichologė J.Čepulytė, socialinė
pedagogė J. Bulzgienė
Psichologė J.Čepulytė, socialinė
pedagogė J. Bulzgienė, kiti mokytojai

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Organizuoti individualią pagalbą
mokiniams, kurie praleidžia pamokas be
priežasties, netinkamai elgiasi, turi
mokymosi problemų. Individualūs
psichologo ir socialinio pedagogo pokalbiai
su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais.
Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius
mokymosi sunkumų, teikti pagalbą.
Organizuoti 1-4 klasių „Metų gimnazisto“
rinkimus.
Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus)
vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo,
saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
Dalyvauti trišaliuose pokalbiuose
Integruoti sveikatos ir lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai programą (per dalyko
pamokas, per neformalųjį švietimą, per
klasės vadovo veiklą, per renginius)
Dalyvauti sveikatą stiprinančiuose, sveiką
gyvenseną formuojančiuose projektuose,
programose, akcijose, konkursuose ir kt
Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos
išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti
pokalbius klasėse sveikos gyvensenos ir
asmens higienos įgūdžių klausimais.
Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais
partneriais bei kitais specialistais,
teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai.

Nuolat

2019-2020
m. m.
Gegužės
mėn.

Klasių auklėtojai informuoja
psichologą ir socialinį pedagogą.
anketinė jų apklausa.

VGK

E-dienyno priežiūra, individualūs Direktoriaus pavaduotojos
pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais. V. Mačiulienė ir V. Židonienė
Vertinimo kriterijų sudarymas,
bendradarbiavimas su Seniūnų
VGK
taryba, mokinių ir klasių auklėtojų
apklausa.

2019-2020
m. m.

Pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais
bei klasių auklėtojais .

Direktoriaus pavaduotojos
V. Mačiulienė ir V. Židonienė,
socialinė pedagogė J. Bulzgienė,
psichologė J.Čepulytė

2019-2020
m. m.

Klasių valandėlių, pamokų,
renginių metu

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai,
sveikatos priežiūros specialistė
V.Mingailienė

2019-2020
m. m.

Akcijos, konkursai ir kt.

Sveikatos priežiūros specialistė
V.Mingailienė

2019-2020
m. m.

Individualūs pokalbiai su
mokiniais ir jų tėvais.

Sveikatos priežiūros specialistė
V.Mingailienė, klasių auklėtojai

2019-2020
m. m.

Bendradarbiavimas, susitikimai
vyksta pagal poreikį.

VGK

27.

28.

29.

30.

Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes,
parengti krizės valdymo planą.
Parengti informaciją ir informuoti apie krizę
gimnazijos bendruomenę/žiniasklaidą,
gimnazijos savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją, teritorinę
policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos
skyrių.
Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir
asmenis, kuriems reikalinga švietimo
pagalba ir organizuoti jos teikimą.
Kelti kvalifikaciją krizės valdymo
klausimais.

Esant
krizinei
situacijai

Pagal poreikį

Gimnazijos direktorius V. Sutnikas,
VGK pirmininkė V. Mačiulienė

Esant
krizinei
situacijai

Pagal poreikį

Gimnazijos direktorius V. Sutnikas,
VGK pirmininkė V. Mačiulienė

Esant
krizinei
situacijai

Pokalbiai su mokiniais, klasių
auklėtojais, mokytojais

Psichologė J. Čepulytė

Kartą per
metus

Kvalifikaciniai seminarai,
gerosios patirties sklaida
metodinėse grupėse

VGK

