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PATVIRTINTA
Buivydiškių pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2019 m. sausio 28 d.
įsakymu V1- 10

BUIVYDIŠKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
MVGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2019 metams.
Prevencinės veiklos prioritetas - saugios ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimas, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę.
Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti vaikui saugią ir palankią mokymosi aplinką, orientuotą į
asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.
Uždaviniai:
1. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti sąlygas įgyti kompetencijų pagal savo išgales ir gebėjimus,
individualizuoti ir pritaikyti mokymo(si) turinį ir priemones, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos.
2. Vykdyti prevencinę veiklą, įgyvendinti prevencines programas mokykloje.
3. Nagrinėti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus
teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę ir kitokią pagalbą mokiniui, jo tėvams
(globėjams, rūpintojams) bei mokytojams.
5. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
6. Vykdyti krizių valdymą mokykloje (susidarius atitinkamai situacijai).
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VEIKLA

PERIODIŠKUMAS

ATSAKINGI

PASTABOS

1. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti sąlygas įgyti kompetencijų pagal savo išgales ir gebėjimus,
individualizuoti ir pritaikyti mokymo(si) turinį ir priemones, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos.
Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių turinčių
2019 rugpjūčio mėn.
Direktoriaus pavaduotoja
mokinių sąrašą
ugdymui
Aptarti ir aprobuoti pritaikytas ir individualizuotas
programas
Užtikrinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų,
poreikių tenkinimą ir tęstinumą:
1. Aptarti darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų
ugdymosi poreikių, darbo metodus, užduočių
individualizavimą, diferencijavimą.
2. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių
sėkmes ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais.
3. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius
mokymosi sunkumų:
 gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;
 aptarti įvertinimo rezultatus;
 esant reikalui kreiptis Pedagoginę
psichologinę tarnybą, dėl specialiųjų
ugdymosi poreikių nustatymo.
4. Aptarti, naujai atvykusių į mokyklą mokinių,
besimokančių pagal individualizuotas ir pritaikytas
bendrąsias ugdymo programas, specialiuosius.
ugdymosi poreikius, lygį, rekomendacijas ugdymuisi.
5. Vykdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, darbo pamokose stebėseną ir aptarti
rezultatus VGK.
6. Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl
specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo
priemonių naudojimo.

2019 rugpjūčio mėn.
Visus metus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai,
klasės auklėtojai,
tėvai,
VGK atstovai-(s)

VGK atstovai-(s)

VGK atstovai-(s)
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

VGK atstovai-(s)
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7. Tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų
Mokytojai, klasės
kompetencijas.
auklėtojai, pagalbos
8. Pastebėjus vaiko ugdymosi sunkumus kreiptis
mokiniui specialistai
Pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl specialiųjų
ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo.
2. Vykdyti prevencinę veiklą, įgyvendinti prevencines programas mokykloje.
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Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų
individualių konsultacijų, susitikimų, pokalbių,
seminarų ir kitų renginių organizavimas.
Žalingų įpročių prevencijos programos „Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos“ integravimas į ugdymą.
Paskaitų organizavimas alkoholio tabako,
psichotropinių medžiagų vartojimo temomis.
Įgyvendinti prevencines programas.(„Kimochis“,
„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame
kartu“, „Paauglystės kryžkelės“).
Kartu su klasės auklėtojais vesti klasės valandėles
kilusioms netinkamo elgesio, lankomumo
problemoms spręsti.
Rizikos grupės mokinių lankymas namuose.

Visus metus

Klasių auklėtojai,
VGK atstovai- (s)

Visus metus

Dalykų mokytojai

Visus metus

Sveikatos priežiūros
specialistė
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogės, socialinis
pedagogas, auklėtojai
Klasės auklėtojai,
VGK atstovai- (s)

Visus metus

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Klasės auklėtojai, VGK
atstovai- (s)
Auklėtojos

Stebėti ir aptarti vaikų adaptaciją ikimokyklinėse ir
Rugsėjo, spalio mėn.
priešmokyklinėse grupėse, penktoje klasėje
besimokančių mokinių.
11
Dalyvauti akcijose, skelbiamuose projektuose,
Visus metus
VGK atstovai-(s)
konkursuose.
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Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis prevencijos
Esant poreikiui
VGK atstovai-(s)
temomis.
3. Nagrinėti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus
teisėtvarkos pažeidimų atvejus
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Analizuoti pamokų nelankymo, vėlavimo į pamokas
priežastis ir siūlyti priemones mokyklos
administracijai dėl pamokų lankomumo gerinimo bei
poveikio priemonių, numatytų lankomumo tvarkos
apraše, taikymo.
Organizuoti akcijas „Nei vienos praleistos pamokos“.
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Supažindinti (priminti) su įstatymais apie rūkymą

13

Visus metus

VGK atstovai-(s), klasių
auklėtojai,
socialinė pedagogė

Lapkričio, spalio mėn.
ir balandžio, gegužės
mėn.
Visus metus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, socialinė
pedagogė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

viešoje vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybe už šių
įstatymų nesilaikymą.
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Nagrinėti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus,
Visus metus
Direktoriaus pavaduotoja
smurto, patyčių, žalingų įpročių ir kitų teisėtvarkos
ugdymui
pažeidimų atvejus, taikyti prevencines priemones šių
atvejų pažeidimams mažinti.
17
Vykdyti mokinių apklausą dėl patyčių masto
2019 m. spalioVGK atstovai-(s)
įvertinimo ir sudaryti patyčių prevencijos priemonių
gruodžio mėn.
planą.
4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę ir kitokią pagalbą mokiniui, jo tėvams (globėjams,
rūpintojams) bei mokytojams.
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20.
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Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus
Esant poreikiui
VGK atstovai-(s)
vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,
saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
Nukreipti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo
Esant poreikiui
VGK atstovai-(s)
poreikių, elgesio problemų, žemą mokymosi
motyvaciją pas pagalbos mokiniui specialistus.
Aptarti tyrimų „Pirmokų adaptacija“, „Penktokų
Per mokslo metus
VGK atstovai-(s)
adaptacija“, „Patyčių paplitimas mokykloje“ gautus
rezultatus ir sudaryti priemonių planą.
5. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Visus metus

Mokytojai, auklėtojos
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Organizuoti sveikatos ugdymo ir mokymo renginius
Visus metus
Mokytojai, auklėtojai,
šiomis temomis: sveikatos sauga ir stiprinimas,
pagalbos mokiniui
traumatizmo profilaktika, saugi aplinka, lytinis
specialistai
ugdymas, psichinė sveikata, užkrečiamų ligų
prevencija ir kt.
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo integravimas į Visus metus
Ikimokyklinio ugdymo
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.
pedagogai
6. Vykdyti krizių valdymą mokykloje ( susidarius atitinkamai situacijai)
Mokyklos VGK funkcijos susidarius krizinei
Esant krizinei
situacijai:
situacijai
Direktoriaus pavaduotoja
 įvertinti krizės aplinkybes ir informuoti
ugdymui
mokyklos steigėją;
 parengti krizės valdymo planą;
 kreiptis pagalbos į teritorinės policijos įstaigą,
medicinos įstaigas, Vaiko teisės apsaugos
tarnybas ir kitas institucijas;
 parengti informaciją apie krizinę situaciją
Psichologė, socialinė
mokyklos bendruomenei ir /ar žiniasklaidai;
pedagogė
 įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar
asmenis, kuriems reikalinga psichologinė,
socialinė pedagoginė, socialinė ar kita
pagalba, ir ją organizuoti;
 rengti pokalbius su mokiniais;
 konsultuoti mokytojus, kaip informuoti apie
krizę mokinius ir jų tėvus (globėjus
rūpintojus).
Kelti kvalifikaciją krizių valdymo klausimais.
Esant poreikiui

