Užupio gimnazija
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

2021/22m.m. skelbiami ,,Savivaldaus mokymosi metais“
I. Vaiko gerovės komisijos 2021 – 2022m.m. veiklos tikslai ir uždaviniai:
1.: Stiprinti mokinių fizinį ir emocinį atsparumą aplinkos rizikos veiksniams:
1.1. tobulinti ir vykdyti kryptingą patyčių prevencijos ir intervencijos veiklą;
1.1. stiprinti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario atsakingą bendrų susitarimų vykdymą
ir priežiūrą;
1.2. skatinti

atsakomybę už asmeninę pažangą (analizuoti lankomumo ir pažangumo

problemų, netinkamo elgesio priežastis ir teikti pagalbą);
1.3. Stiprinti ryšius tarp vaikų, tėvų ir mokytojų užtikrinant mokinio ūgtį (stiprinti tėvų švietimą
jiems priimtinomis formomis( straipsniai www.vug.lt puslapyje);
1.4. . Ugdyti atsparumą neigiamoms įtakoms ir skatinti sąmoningą sveiko gyvenimo būdo pasirinkimą
2. Teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
3. Teikti pagalbą krizių atveju.

II. Laukiami rezultatai
1. Gimnazija

saugi mokykla , sumažės

patyčių atvejų, vyraus pagarbos ir

bendradarbiavimo atmosfera.
2. Problemų turintys mokiniai pasieks asmeninę pažangą.
3. Pagilės mokinių sveikos gyvensenos nuostatos.
4. Sėkmingai ugdysis specialiųjų poreikių mokiniai.
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LANKOMUMO, PAŽANGUMO IR ELGESIO PROBLEMŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Veikla, priemonės

Laikotarpis

Atsakingi

Reguliariai (kiekvieno mėnesio II-IV
savaitės ketvirtadienį po 7 pamokų)
organizuoti VGK posėdžius aptariant
problemas, teikiant rekomendacijas
Supažindinti pasirašytinai 1-ųjų klasių
mokinius
su
gimnazijos
bendrais
susitarimais
Informacija tėvams ir mokiniams į VUG
puslapį apie tėvų ir vaikų teisinę
atsakomybę.

Per mokslo
metus

VGK

Rugsėjo mėn.

Kl.auklėtojai

Per mokslo
metus

Soc. pedagogė

Paskaita pirmų kl. mokiniams Viešosios
tvarkos ir teisinės atsakomybės tema (veda
specialistės iš Vilniaus m. viešosios
tvarkos skyriaus)

Lapkričio mėn.

Soc. pedagogė

Teikti individualią pagalbą mokiniui,
tėvams, mokytojams lankomumo,
pažangumo ir probleminio elgesio atvejais.

Per mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija

Stebėti tėvų prisijungimą prie el. dienyno.

nuolat

Kl. auklėtojai

Skatinti tėvus reguliariai stebėti savo vaiko
el. dienyną.

Per mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija

Į gimnazijos internetinį puslapį kelti
straipsnius tėvams apie tinkamo elgesio
skatinimą , vaikų ugdymą

Per mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija

Nuolat

V.Mackonienė

Rugsėjo mėn.

V.Mackonienė

Stebėti rūkymo situaciją, esant poreikiui
informuoti tėvus, policijos atstovus.
Tėvų, mokinių informavimas per Tamo dėl
rūkymo ir psichoaktyvių medžiagų
vartojimo teisinės atsakomybės.
Organizuoti mokytojų budėjimą
gimnazijos erdvėse ir kieme
Įrengti mokiniams poilsio kambarį

12.

Per mokslo
metus
Mokslo metų
pr.

V.Mackonienė
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PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.
1.

Data
2021-09-02d.

2.

2021-22m.m.

3.

2021-09mėn.

4.

2021-11mėn.

5.

2021-2022m.m.

6.

2021-2022 m.m.

7.

2022-03 mėn.

8.

2021-2022m.m.

10.

2021-12 mėn.

11.

2022-05 mėn.

10.

2021-2022m.m.

Priemonės
Integracinės pamokos I gimnazijos
klasių mokiniams, siekiant susipažinti
su švietimo pagalbos specialistais
Individuali pagalba specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams, siekiant
sėkmingesnės integracijos klasėje ir
gimnazijoje
I gimnazijos klasės pasirašytinai
supažindinamos su gimnazijos patyčių
prevencijos ir intervencijos tvarkos
aprašu
Tolerancijos diena. Pokalbiai kl.
valandėlių metu
Klasės valandėlės patyčių prevencijos
tema ( ne mažiau dviejų per m.m.)
Klasės valandėlės tarpusavio
bendradarbiavimo tema ( ne mažiau
dviejų per m.m.)
,, Sąmoningumo didinimo prieš
patyčias savaitė‘‘
,, Forum‘‘ teatro užsiėmimai
Nominacija ,,Po angelo sparnu“ už
gerus, gražius, tylius darbus‘‘
,, Muzikuojančios mokyklos‘‘ diena,
skirta akcijai ,, Gegužė – mėnuo be
smurto prieš vaikus‘‘, dviračių ir
mobiliųjų telefonų ženklinimas
Individualūs pokalbiai su mokiniais ir
jų tėvais, patyrusiais patyčias ir
smurtautojais

Atsakingi asmenys
V. Mackonienė
Psichologė
G. Daubarienė
VGK

V. Mackonienė
Kl. auklėtojai
Kl. auklėtojai
VGK
Teatro mokytoja
G. Kuodytė
V. Mackonienė
Psichologė
G. Daubarienė
VGK
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Darbo su specialiųjų poreikių mokiniais planas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Priemonės

Data

Atsakingas

Supažindinti mokytojus su Vilniaus PPT
išvadomis,
sutrikimų
lygiais
ir
rekomendacijomis specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams
Individualiai su mokytojais aptarti
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
ugdymo galimybes ir BP pritaikymą.
Stebėti 1-ų gimnazijos klasių mokinių
ugdymąsi, gebėjimą mokytis pamokose.
Pasitarimas: Dėl 1-ų gimnazijos klasių
mokinių gebėjimų mokytis pagal
pagrindinio
ugdymo
programas.(Diagnostinių testų rezultatų
analizė)
Teikti individualią pagalbą mokytojams
ir mokiniams, koreguojant specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių ugdymąsi
Pasitarimas : Dėl specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių pasiekimų ir programų
vykdymo.
Bendradarbiauti su Vilniaus PPT dėl
PUPP pritaikymų.

rugsėjis

V. Motiejūnienė
V.Urbikienė

rugsėjis

V. Motiejūnienė

Rugsėjo
mėnuo
Spalis

Dalykų m-jai
V. Motiejūnienė

Nuolat

V.Urbikienė
G. Daubarienė

2 kartus per
pusmetį

V. Motiejūnienė

Nuolat

V. Motiejūnienė
G. Daubarienė

VGK Sveikatos stiprinimo grupės veiklos planas
Tikslai:
1.Sveikatos ugdymo procese, skatinti naudingus įpročius, vertybes ir elgesį, susijusį su sveikatos
formavimusi.
2.Stiprinti mokinių fizinį ir emocinį atsparumą aplinkos rizikos veiksniams, vykdant prevencines
veiklas.
3. Stiprinti emocinę mokinių sveikatą ir geranoriškus bendruomeninius santykius
4.Skatinti mokinių saviraišką sveikos gyvensenos ugdymo veiklose

Eil.nr.

Veiklos pobūdis

Laikas

Atsakingas už
veiklas
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1.

2.

2.

3.

Prevencinė veikla.
1.1.Periodiškai (nerečiau kaip kartą per mėnesį)
mokykloje įvairiomis formomis( stende, VUG
puslapyje, ekranuose) skleisti informaciją apie
nikotino, alkoholio, psichoaktyvių medžiagų
vartojimo žalą

Per mokslo
metus

T.Norvilė
J.Gimbutienė
A.Zeleskienė

1.2.Kūrybine veikla pažymėti tarptautinę ir
pasaulinę nerūkymo dieną.

Rugsėjisbirželis

Bendradarbiavimas
su VVSC
Irma Jančienė

1.3 Organizuoti paskaias alkoholio, tabako ir
kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos tema mokiniams.
Paruoštos temos, kl.auklėtojos kviečia į kl.
valandėles
Informacijos stende skelbti apie aktualias
prevencinias naujienas.

Per mokslo
metus

Mokyklos tinklalapyje nuolat informuoti
mokinius ir jų tėvus apie sveikatos ugdymo
renginius.

Rugsėjisbirželis

A.Zeleskienė

Aida Zaleckienė
T.Norvilė

4.

Pagal poreikį organizuoti fizinio ugdymo
užsiėmimus bendruomenės nariams.

(ne rečiau
2kartus per
pusmetį)
Rugsėjisbirželis

5.

Suorganizuoti ne mažiau 4 sporto šakų
tarpmokyklines sporto varžybas mokiniams: stalo
teniso, tinklinio, futbolo, linksmųjų estafečių.

Lapkričio,
Gruodžio,
Kovo, gegužės
menesiais.

6.

Pažymėti 2 sveikos mitybos dienas,
pasaulinę ir mokyklos, suorganizuojant sveiko
maisto muges.

Spalio mėn.
Vasario mėn.

Irma Jančienė

7.

Organizuoti sveikos gyvensenos savaitę
,,Imunitetas sveikatos pagrindas’

Vasario 28
Kovo 05d.

T.Norvilė
Jadvyga Gimbutienė
Aida Zaleckienė
G.Daubarienė
V.Mackonienė
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Organizuoti išvykas į sveikos gyvensenos
renginius mieste, sveikatos dienose.
Organizuoti žygį aplink Vilnię

Rugsėjisbirželis
Spalio mėn

Jadvyga Gimbutienė
ir kiti nariai
R.Rutkauskienė
J.Gimbutienė

9.

Jadvyga Gimbutienė

Jadvyga Gimbutienė
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Krizių įveikimo veiklos planas ir krizių valdymo komandos narių funkcijos Krizės metu:
1. Nedelsiant įvertinti Krizės aplinkybes ir informuoti mokyklos steigėją;
(atsakingas V. Raižys)
2. Parengti krizės valdymo mokykloje planą, kuriame gali būti numatyti veiksmai:
(atsakingas V. Raižys):
2.1. kreiptis pagalbos į teritorinės policijos įstaigą, medicinos įstaigas, Vaiko teisių apsaugos
tarnybą ir kitas institucijas;
(atsakingas D. Zybailo)
2.2. parengti informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;
(atsakingas R. Ramanauskas)
2.3. įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga psichologinė,
socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba, ir ją organizuoti;
(atsakingi G. Daubarienė, A. Zalieskienė)
2.4. konsultuoti mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis;
(atsakinga G. Daubarienė)
2.5. konsultuoti mokyklos vadovą ir jo pavaduotojus, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę
mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
(atsakingas R. Ramanauskas)
2.6. rengti pokalbius su mokiniais;
(atsakingas R.Stasytis)
2.7 atlikti kitus reikiamus veiksmus.
(atsakingas V. Raižys)
3. Mokyklos komanda, įgyvendinusi krizės valdymo mokykloje plane numatytus veiksmus,
įvertina krizės valdymo mokykloje veiksmų sėkmingumą ir priima reikiamus sprendimus:
3.1. koreguoja krizės valdymo mokykloje veiksmų planą;
(atsakingas V. Raižys)
3.2. kreipiasi pagalbos į PPT komandą;
(atsakinga G. Daubarienė)
3.3. sustabdo krizės valdymo mokykloje veiksmus (V. Raižys).
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