PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V–60

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
2018-2019 m. m.
Įvadas
Trakų r. Lentvario „Versmės‘ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (2018 m. liepos 1 d.
suvestinė redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d.
įsakymas Nr. V-579 „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės
2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) ir Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas,
patvirtintas 2017 m. rugsėjo 25 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-58.
Vaiko gerovės komisijos sudėtis patvirtinta 2018 m. spalio 8 d. gimnazijos direktoriaus
įsakymu Nr. V-65.
Trumpa situacijos analizė
Gimnazijoje mokosi 230 mokinių. Gimnazijoje dirba 6 pagalbos mokiniui specialistai:
specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, 3 mokytojo padėjėjai (0,5 etato psichologo
– vakansija).
Gimnazijoje mokosi 17 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir ugdytinių:
IIG klasėje mokosi 2 mokiniai, IG-oje klasėje mokosi 1 mokinys, 8-oje klasėje mokosi 2 mokiniai,
7-oje klasėje - 2 mokiniai, 6-oje klasėje mokosi 2 mokiniai, 5-oje klasėje - 1 mokinys, 4-ioje
klasėje – 3 mokiniai, 2-oje klasėje mokosi 1 mokinys, 1-oje klasėje – 1 mokinys; ikimokyklines
ugdymo grupes lanko 2 specialiųjų ugdymosi poreikių turintis vaikai.
Diagnozuota:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sutrikimai
Negalia dėl vidutinio intelekto sutrikimo
Negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo.
Negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo.
Negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo. Bendrieji mokymosi sutrikimai.
Nežymus intelekto sutrikimas. Emocijų sutrikimas.
Negalia dėl lėtinių neurologinių sutrikimų. Kompleksinis sutrikimas:
specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos) bei dėmesio
sutrikimai.
Bendrieji mokymosi sutrikimai
Specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo) sutrikimai.
Specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimai

Bendras
skaičius
1
2
2
1
1
1

2
1
2

10. Specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimai bei
mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių

1

11. Mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos (kalbos, pažinimo, motorikos,
socialinės)
12. Kompleksinis sutrikimas: kalbos sutrikimas (nežymus kalbos
neišsivystymas) bei emocijų sutrikimas
13. Kompleksinis sutrikimas: dėmesio bei kalbos (žymus kalbos neišsivystymas)

1
1
1

Pagal individualizuotą programą mokosi 4 mokiniai. Pagal pritaikytas programas mokosi
11 mokinių. Pagal specialiųjų ugdymosi poreikių lygius: didelį specialaus ugdymo poreikį turi 10
mokinių, vidutinį specialaus ugdymo poreikį turi 5 mokiniai. Yra 2 ugdytiniai, turintys didelius
specialiuosius poreikius.
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turi 42 vaikai.
Nemokamą maitinimą gauna 16 mokinių.
VGK 2018-2019 m. m. veiklos planas parengtas pagal 2017-2018 m. m. VGK veiklos
ataskaitą , pagalbos mokiniui specialistų ataskaitas bei VGK narių siūlymus.

Prioritetas
Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese.
Tikslai:
1. Vykdyti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Uždaviniai:
1.1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei
aktualiomis temomis. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
1.2. Pagal įstatymą organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams.
1.3. Konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikų ugdymo organizavimo,
elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
1.4. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
2. Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę,
gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei
pažangą.
Uždaviniai:
2.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti didžiausios asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jų
poreikius ir gebėjimus, tobulinant mokinių vertinimą ir įsivertinimą, ugdant mokymosi motyvacijos
ir mokėjimo mokytis kompetencijas.

2.2. Vykdyti OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programą.
2.3. Laikytis Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašą.

VEIKLOS PLANAS
EIL.
NR.

VEIKLA IR PRIEMONĖS
UŽDAVINIŲ
ĮGYVENDINIMUI

1.

VGK posėdžių organizavimas

2.

Mokinių, turinčių specialiuosius
ugdymosi poreikius, bei vaikų,
turinčių kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, sąrašų sudarymas,
derinimas ir tvirtinimas.

3.

1, 5 klasių mokinių ir naujai
atvykusių mokinių adaptacija

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

Kartą per du
mėnesius (esant
poreikiui dažniau)
Rugsėjis

D. Dovydaitienė

1 Trimestras/ 1
pusmetis

A. Novikova,
D. Dovydaitienė

Informacijos apie VGK veiklą
pateikimas gimnazijos
internetinėje svetainėje
Prevencinių programų temų
numatymas integruojant į
dalykus ir klasės auklėtojų
veiklą
Mokinių elgesio taisyklių
pažeidimų, smurto, patyčių,
žalingų įpročių, pamokų
nelankymo ir kitų teisėtvarkos
pažeidimų atvejų analizavimas.

Visus mokslo
metus

D. Dovydaitienė

Rugsėjis

A. Novikova

Visus mokslo
metus

A. Novikova

Pagalbos taikymas elgesio ir
emocijų sutrikimų turintiems
mokiniams
Kompetencijų gilinimas
kursuose, seminaruose,
studijuojant prevencinę,
psichologinę, specialiąją
pedagoginę ir kt. literatūrą.
Tėvų, mokinių ir mokytojų
informacinė – šviečiamoji
sklaida internetiniame
gimnazijos svetainėje

Visus mokslo
metus

A. Novikova,
Klasių auklėtojai

Visus mokslo
metus

VGK nariai

Visus mokslo
metus

I. Grigorjeva,
J. Maselait

Pastabos

T. Prišmont

Sąrašai
suderinti su
Trakų r. PPT
bei patvirtinti
gimnazijos
vadovo
Bendradarbia
vimas su
klasių
auklėtojais,
dalykų
mokytojais ir
tėvais

Bendradarbia
vimas su
klasių
auklėtojais ir
dalykų
mokytojais

Pedagogų, tėvų (globėjų,
Visus mokslo
A. Novikova,
rūpintojų) konsultavimas
metus
D. Dovydaitienė
prevenciniais, psichologiniais,
specialiojo ugdymo klausimais
11.
VGK veiklos ataskaitos
Birželis
VGK nariai
rengimas
12.
Mokytojų dalyvavimas
Visus mokslo
Gimnazijos vadovai
kvalifikacijos tobulinimo
metus
seminaruose, siekiant įgyti
daugiau kompetencijų dirbant su
socialinę atskirtį ir kitų
problemų turinčiais mokiniais.
PREVENCINĖ VEIKLA ( MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS)
13.
1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos
Rugsėjis
A. Novikova,
klasių mokinių, jų tėvų (globėjų,
Klasių auklėtojai
rūpintojų) supažindinimas su
gimnazijos Mokinio elgesio
taisyklėmis, Lankomumo
tvarkos aprašu pasirašytinai,
poveikio priemonių taikymu
netinkamai besielgiantiems
mokiniams, drausminimo ir
skatinimo tvarka
14.
Pašalinių asmenų gimnazijoje
Visus mokslo
R. Kulys
Registraciją
registracija
metus
vykdo
budintys
darbuotojai
15.
Rizikos grupės mokinių
Visus mokslo
A. Novikova
Kartu su
lankymas namuose
metus pagal
klasės
poreikį
auklėtojas ir
policijos
atstovais
16.
Tarnybinių pranešimų
Visus mokslo
T. Prišmont
Aptarimas
nagrinėjimas ir poveikio
metus
vyks
priemonių taikymas
direkciniuose
pasitarimuose
17.
Pamokų lankomumo kontrolė.
Visus mokslo
Klasių auklėtojai,
Lankomumo
Lankomumo suvestinių
metus.
A. Novikova
suvestinių
ataskaitos.
Iki mėnesio 5 d.
ataskaitos
pristatomos
kiekvieną
mėnesį
gimnazijos
vadovams
18.
Vėluojančių į pamokas mokinių
Visus mokslo
A. Novikova
Dalykų
kontrolė
metus
mokytojai ir
klasės
auklėtojai
teikia
informaciją
10.

laiku
19.
20.

Dalyvavimas klasės tėvų bei
gimnazijos tėvų susirinkimuose
Pagalba klasių auklėtojams
organizuojant klasės valandėles

Pagal poreikį

VGK nariai

Visus mokslo
metus
(pagal poreikį)
Visus mokslo
metus

Pagalbos
mokiniui
specialistai
T. Prišmont

21.

Mokytojų budėjimo pertraukų
metu organizavimas gimnazijoje

22.

Žalingų įpročių prevencija

Visus mokslo
metus

R. Bandzevičienė,
A. Novikova

23.

Saugaus eismo paskaitos
mokiniams „Saugus kelias į
mokyklą”.

Rugsėjis

A. Novikova

24.

Tolerancijos diena

A. Novikova

25.

Pasaulinės „AIDS dienos“
paminėjimas
Paskaita-diskusija
„Pirotechnika“. Informacinio
stendo apie pirotechniką
parengimas
OLWEUS patyčių ir smurto
prevencijos programos
vykdymas

Nuo lapkričio 12
iki 20 d.
Gruodžio 3 d.
Gruodis

A. Novikova

Nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d. iki
2018 m. gruodžio
31 d.

V. Pileckis

26.

27.

28.
29.

30.

Pagalbos mokiniui planų
sudarymas
Mokiniams pritaikytų
(pritaikytų, individualizuotų)
ugdymo programų rengimas ir
derinimas
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių pasiekimų
vertinimas ir aptarimas,
tolimesnio mokinių ugdymo
numatymas

31.

1 ir 5 klasės mokinių
adaptacijos aptarimas

32.

Rekomendacijų teikimas

Parengtas
mokytojų
budėjimo
grafikas
Paskaitos
klasės
valandėlių
metu
Trakų r.
viešosios
policijos
specialistai
Klasių
auklėtojai

A. Novikova

SPECIALUSIS UGDYMAS
Mokslo metų
D. Dovydaitienė
pradžia
Trimestro/pusmeč
D. Dovydaitienė
io pradžioje
Trimestro/pusmeč
io pabaigoje

D. Dovydaitienė

Gruodis, sausis

T. Prišmont,
Klasių auklėtojai

Visus mokslo

D. Dovydaitienė

Trakų r.
viešosios
policijos
specialistai
Programos
koordinatorė
T. Prišmont,
dalyviai –
gimnazijos
bendruomenė

Derinama su
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Aptarimas
VGK
posėdžiuose

Aptarimas
mokytojų
tarybos
posėdžiuose

33.

mokytojams dirbantiems su
SUP mokiniais
Specialiosios ir logopedinės
pagalbos teikimas mokiniams

metus
Visus mokslo
metus pagal
tvarkaraštį

D. Dovydaitienė

34.

Mokinių, turinčių ugdymosi
sunkumų, tyrimas, pradinis
pedagoginis vertinimas,
mokinių specialiųjų ugdymosi
poreikių nustatymas. Siūlymų
dėl spec. ugdymo skyrimo
teikimas.

Visus mokslo
metus

D. Dovydaitienė

35.

Specialiosios pagalbos teikimas
mokinių tėvams/globėjams

Visus mokslo
metus

D. Dovydaitienė

36.

37.

38.

39.

40.

41.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA
Individualus darbas su
Visus mokslo
A. Novikova
mokiniais:
metus
- darbo dokumentacijos
tvarkymas
-individualus darbas su
mokiniais, turinčiais elgesio bei
bendravimo problemų,
priklausančių rizikos grupei
-darbas su SUP mokiniais
Renginių (švenčių, išvykų,
Visus mokslo
A. Novikova
akcijų ir kt.), skirtų gimnazijos
metus
mikroklimato gerinimui,
organizavimas
Profesinis orientavimas ir
Visus mokslo
A. Novikova
ugdymas karjerai
metus

Glaudžių santykių su tėvais
(globėjais/ rūpintojais)
palaikymas. Nuoseklus ir
sistemingas bendradarbiavimas
su šeimomis, sprendžiant
įvairias problemas
Socialinių įgūdžių formavimas
bei socialinės pilietinės veiklos
organizavimas

Visus mokslo
metus

A. Novikova

Visus mokslo
metus

Mokinių, turinčių mokymosi ir
elgesio sunkumų, tėvų
konsultavimas

Visus mokslo
metus

A. Novikova
(atsiskaitymas
mokytojų tarybos
posėdyje birželio
20 d.)
A. Novikova

Tvarkaraštis
parvirtintas
direktoriaus
įsakymu
Bendradarbia
ujant su
klasių
auklėtojais,
dalykų
mokytojais,
tėvais ir
Trakų r. PPT
Individualios
konsultacijos
tėvams
Pagal
socialinės
pedagogės
darbo planą

Bendradarbia
vimas su
mokytojais ir
mokiniais
Pagal
karjeros
koordinatorė
s darbo planą
(1 priedas)
Pagal
socialinės
pedagogės
darbo planą

Pagal
sudarytą
veiklos planą
2018-2019
m. m.
Bendradarbia
vimas su
klasių

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais bei kitais
specialistais, teikiančiais
pagalbą vaikui ir šeimai
Mokinio, priklausančio rizikos
grupei, socialinio paso
sudarymas ir tvarkymas
Sociologiniai tyrimai

Visus mokslo
metus

A. Novikova

Visus mokslo
metus

A. Novikova

2018 gruodis –
2019 sausis

A. Novikova

Nemokamo maitinimo
organizavimas
Programos "Vaisių ir daržovių,
bei pieno ir pieno produktų
vartojimo skatinimas vaikų
ugdymo įstaigose"
organizavimas bei
administravimas"

Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus

A. Novikova

Mokiniams, neturintiems
tinkamų sąlygų atlikti namų
darbus namuose, palankių
galimybių atlikti namų darbus
mokykloje sudarymas

Visus mokslo
metus

V. Pileckis

auklėtojais ir
dalykų
mokytojais
VGK nariai

Pagal
socialinės
pedagogės
darbo planą

A. Novikova

SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
Naujų projektų, skirtų žalingų
Visus mokslo
R. Bandzevičienė
įpročių prevencijai, mokinių
metus
socializacijai bei sveikai
gyvensenai ugdyti, kūrimas ir
organizavimas.
„Aš švarus ir sveikas“. Švaros,
Rugsėjo, sausio ir
R. Bandzevičienė
pedikuliozės, niežų patikra,
balandžio
individualūs pokalbiai su
mėnesiais, esant
mokiniais.
poreikiui ir
dažniau
Pokalbiai su mokiniais „Kad
Rugsėjo mėn.
R. Bandzevičienė
mokslas nekenktų sveikatai“.
Dalyvavimas SAM skelbtuose
Visus mokslo
R. Bandzevičienė
konkursuose, sveikatą
metus
atspindinčia tematika.
Paskaita 6 klasės berniukams
Spalis-gegužė
R. Bandzevičienė
„Ar pažįstu save?“ .
Paskaita „Įvertink riziką“ IG
Spalis-gegužė
R. Bandzevičienė
klasės mokiniams

Bendradarbia
vimas su
socialine
pedagoge ir
klasių
auklėtojais

54.
55.

Paskaitėlė apie taisyklingą
laikyseną.
„Pirmoji pagalba“ .

Lapkritis- gegužė

R.Bandzevičienė

Vasaris-gegužė

R. Bandzevičienė

56.

Paskaita 6 klasės mergaitėms
„Tarp mūsų, mažųjų moterų“.

Lapkritis

R. Bandzevičienė

57.

„Gražios šypsenos paslaptis“ .

Sausis-gegužė

R. Bandzevičienė

58.

Pirmos medicininės pagalbos
teikimas, mokinių sveikatos
priežiūros organizavimas

Visus mokslo
metus

R. Bandzevičienė

PREVENCINIAI RENGINIAI
Veikla
AIDS dienos
minėjimas
Protų mūšis
„Sidabrinis protas“
Akcija „Pasitikrink
regėjimą“

Dalyviai
Gimnazijos mokiniai ir
dailės mokytoja
8 kl., IG-IVG kl.
mokinių komanda
Gimnazijos mokiniai

Laikotarpis
2018 gruodžio 3 d.

Atsakingi
A. Novikova

2019 vasaris

A. Novikova

Vasaris-balandis

R. Bandzevičienė

Paskaitos apie patyčias

Gimnazijos mokiniai

Per mokslo metus

A. Novikova

„Veiksmo savaitėje be
patyčių 2019“

Gimnazijos mokiniai

Kovas

A. Novikova

8 kl., IG-IVG kl.
mokinių komanda

Kovas

A. Novikova

Teisinių žinių
konkurse „Temidė
2019“

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Veikla
Košės diena-2018
Klasės valandėlės,
skirtos OLWEUS
programai įgyvendinti
Vaikų socializacijos
programos „Vasara –
2019“

Dalyviai
Pradinių klasių
mokiniai
Gimnazijos mokiniai

PUG vaikai ir pradinių
klasių mokiniai

Laikotarpis
Rugsėjis

Atsakingi
R. Bandzevičienė

Kiekvieną savaitę apie
20 min.

Klasių auklėtojai

Birželis

A. Novikova

TIRIAMOJI-ANALITINĖ VEIKLA
Veikla
Dalyviai
Pagalbos mokiniui
1-8, IG-IIG klasių
planų vykdymo analizė
mokiniai
ir aptarimas
OLWEUS mokinių
Gimnazijos 3-IIG
apklausa
klasių mokiniai
Mokinių namų darbų
Gimnazijos mokiniai
pateikimo, apimties,
turinio,
individualizavimo,
atlikimo laiko tyrimas
Mokinių kalbos
IUG, PUG ugdytiniai
tyrimas. Šio tyrimo
ir 1 – 4 klasių mokiniai
rezultatai kasmet
pateikiami mokslo
metų pabaigos
ataskaitoje.
SUP mokinių sėkmės
SUP mokiniai
ir nesėkmės
Mokinių mokymosi
5-8, IG-IIIG klasių
motyvacijos tyrimas
mokiniai

Laikotarpis
mokslo metų pabaiga

Atsakingi
D. Dovydaitienė

Lapkritis

A. Novikova
A. Panasevič
T. Prišmont

2018 lapkritis – 2019
balandis

Tyrimas ir vertinimas
atliekamas mokslo
metų pradžioje ir
pabaigoje.

D. Dovydaitienė

Visus mokslo metus

D. Dovydaitienė
A. Novikova
A. Novikova

Gruodis sausis

INFORMACINĖ-ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
Veikla
Rekomendacijų
teikimas mokytojams
dirbantiems su SUP
mokiniais
Informacijos spec.
ugdymo klausimais
teikimas vaikų tėvams
Projekto „Busiu_“
specialistų paskaitos

Dalyviai
Mokytojai, dirbantys
su SUP turinčiais
mokiniais

Laikotarpis
Mokslo metų eigoje

Atsakingi
D. Dovydaitienė

Mokinių tėvai

Pagal poreikį mokslo
metų eigoje

D. Dovydaitienė
A. Novikova

8, IG-IIIG klasių
mokiniai

Visus mokslo metus

A. Novikova

Numatomi rezultatai:
1. 5 - 7 % proc. pagerės mokinių lankomumas lyginant su 2017-2018 mokslo metais.
2. Mokiniai gilins žinias apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą.
3. Klasių valandėlių metu ugdys vertybines nuostatas, apie 5 % sumažės patyčių atvejų gimnazijoje.
4. Dalyvaudami renginiuose, mokysis bendravimo ir atsakingumo įgūdžių.
________________________________________________
Pastaba:
VGK palieka teisę koreguoti 2018-2019 m. m. veiklos planą esant poreikiui.
2018-2019 m. m. VGK veiklos planą parengė VGK pirmininkė Tatjana Prišmont.
Suderinta VGK posėdžio 2018-08-29 nutarimu, protokolo Nr. 9

