PATVIRTINTA
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos
Direktoriaus 2021-02-26 įsakymu Nr.V-12.

VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PROGIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, švietimo
programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Veiklos sritys:
1. Saugios aplinkos mokykloje kūrimo ir mokyklos mikroklimato vertinimo koordinavimas:
 prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas;
 vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimas;
2. Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas;
3. Švietimo programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
4. Mokyklos bendruomenės švietimo įvairiose vaiko gerovės srityse organizavimas, kvalifikacijos tobulinimo renginių
rekomendavimas;
5. Mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimo organizavimas ir koordinavimas;
6. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdymas;
7. Krizių valdymas ugdymo įstaigoje;
8. Bendradarbiavimas su išorės institucijomis.
2021 m. veiklos prioritetai:
 Saugus ir palankus emocinis klimatas mokimuisi, orientuotas į individualias vaiko galimybes.
 Tikslingai organizuojama pagalba mokiniui, tėvams (globėjams), mokytojui.

Uždaviniai:
1. Tikslingai organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą bei atlikti teikiamos
pagalbos analizę:
 Atnaujinti Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarką, supažindinti progimnazijos bendruomenę.
2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus (mokymosi sutarties pažeidimus), smurto, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimo atvejus ir ieškoti šių problemų sprendimo būdų:
 Atnaujinti Mokinio elgesio taisykles;
 Atnaujinti ,,Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašą“;
 Atnaujinti ir užtikrinti vieningą, nuoseklų ,,Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo“ laikymąsi.
3.
4.
5.
6.

Konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
Teikti mokiniui kvalifikuotą specialiąją pedagoginę, socialinę, psichologinę, švietėjišką pagalbą.
Organizuoti įvairius prevencinius renginius, diskusijas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
Aktyviai dalyvauti įvairiuose (miesto, šalies, tarptautiniuose) projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.
ORGANIZACINĖ VEIKLA
EIL.
NR.
1.

2.

VEIKLA
Parengti mokyklos Vaiko gerovės
komisijos veiklos planą 2021 m.
VGK sudarymo ir jos darbo
organizavimo tvarkos aprašo
atnaujinimas, tvirtinimas.
Vaiko gerovės komisijos posėdžių,
pasitarimų organizavimas

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

2021 m. sausio mėn.

VGK pirmininkas,
Progimnazijos VGK

2021 m. sausio mėn.
Posėdžiai vyksta kartą
per mėnesį
(paskutinis kiekvieno
mėnesio ketvirtadienis,
15 val.);
Pasitarimai (pagal
poreikį)

VGK pirmininkas, sekretorius

PASTABOS

3.

4.

5.

Parengti VGK veiklos ataskaitą
(veiklos
įsivertinimas,
prioritetų,
krypčių, priemonių, teikimo formų
kitiems mokslo metams nustatymas,
pateikimas mokytojų tarybai)
Pagalbos poreikio ir
galimybių mokiniams, patiriantiems
įvairių sunkumų, aptarimas.
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais (Naujosios Vilnios
seniūnija, 3 PK, VPPT, VTAT ).

2021 m. gruodžio mėn.

VGK pirmininkas, sekretorius,
pagalbos mokiniui specialistai

Kiekvieną savaitę

Švietimo pagalbos specialistai

Nuolat

VGK nariai

PREVENCINĖ VEIKLA
EIL.
NR.

VEIKLA

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

1.

Atnaujinti Mokinių elgesio taisykles.

2.

Supažindinti visų klasių mokinius,
tėvus su mokinio elgesio taisyklėmis,
pranešimo apie drausmės pažeidimą
forma.
Socialinio ir emocinio ugdymo
programų ,,Antras žingsnis“, ,,Laikas
kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“
vykdymas.
Atnaujinti ,,Poveikio priemonių
taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams tvarkos“ aprašą.
Atnaujinti ir užtikrinti vieningą,
nuoseklų ,,Smurto ir patyčių
prevencijos ir intervencijos tvarkos
aprašo“ laikymąsi.

2021 m. iki rugsėjo
mėn.
2021 m. rugsėjo mėn.

Socialiniai pedagogai,
klasių vadovai
Klasių vadovai, mokytojai,
socialiniai pedagogai

Visus metus

1-8 klasių vadovai,
SEU grupė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021 m. iki rugsėjo
mėn.

Socialiniai pedagogai,
klasių vadovai

2021 m. iki rugsėjo
mėn.
Visus metus

Socialiniai pedagogai,
klasių vadovai

3.

4.

5.

PASTABOS

6.

7.

8

9.

Atnaujinti ir pristatyti ,,Patyčių
dėžutės“ naudojimosi
rekomendacijas.
Patyčių paplitimo progimnazijoje
mokinių apklausos anketos
sudarymas, tyrimo atlikimas.
Patyčių paplitimo progimnazijoje
tyrimo apibendrinimas, analizė ir
pateikimas bendruomenės nariams.
Dalyvavimas akcijose, projektuose,
veiksmo savaitėse:

2021 m. vasario mėn.
2021 m. kovo mėn.
2021 m. gegužės mėn.

Socialiniai pedagogai
Dž. Vaitkevičienė,
T. Morkūnas
Socialiniai pedagogai
Dž. Vaitkevičienė,
T. Morkūnas
Socialiniai pedagogai
Dž. Vaitkevičienė,
T. Morkūnas

 Samoningumo didinimo mėnuo
BE PATYČIŲ 2021

Kovo mėn.

Soc. pedagogai
Dž. Vaitkevičienė, T. Morkūnas,
psichologės G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė

 Draugiškoji socialinio ir
emocinio ugdymo olimpiada
,,Dramblys“

Kovo mėn.

SEU grupė

Balandžio mėn.

Pagalbos mokiniui specialistai

 Pasaulinės savižudybių
prevencijos dienos akcijos
organizavimas, informacinių
klasės valandėlių vedimas.

Rugsėjo 10 d.

Psichologės G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė

 Pasaulinės psichikos sveikatos
dienos akcijos organizavimas

Spalio 10 d.

Psichologės G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė

Lapkričio 16 d.

Soc. pedagogai

 Saugesnio interneto savaitė

 Pertrauka tyloje. Tarptautinė
triukšmo suvokimo diena

 Tolerancijos diena

Vasario 8-12 d.

Veiklos
detalizuojamos
mėnesio plane.

 Pyragų diena
 Akcijos „Gali pabūti
šv. Kalėdų angelu“ organizavimas
10.
11.

12.

Mokyklos mikroklimato tyrimas,
analizė, pristatymas
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos
įgyvendinimas (integruota į ugdymo
procesą):
 Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos
projektas ,,Gyvai”.
 Emocijų savireguliavimo
projektas ,,Atverk paguodos
skrynelę”
Mokinių stebėsena siekiant ugdyti
atsparumą, užkirsti kelią žalingiems
įpročiams – rūkymui:
 individualus
darbas
su
mokiniu
(priežasčių
aiškinimasis, informacija apie
žalą, susitarimai dėl pokyčių,
sutartis su mokiniu ir/ar jo
tėvais);
 tėvų informavimas;
 atsakingų tarnybų
informavimas dėl
administracinio poveikio
priemonių mokinio tėvams

Lapkričio 6 d.

Dž. Vaitkevičienė,
T. Morkūnas

Gruodžio mėn.

Soc. pedagogai
Dž. Vaitkevičienė, T. Morkūnas

Spalio-lapkričio mėn.
Visus metus

SEU grupė, psichologės G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė
Socialiniai pedagogai,
visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė,
klasių vadovai, dalykų mokytojai

Rugsėjo-gruodžio
mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė J. Palkevičienė

Spalio mėn.
Visus metus

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistėJ. Palkevičienė,
psichologė I. Tarasevičiūtė
Socialiniai pedagogai
Dž. Vaitkevičienė,
T. Morkūnas

13.

14.

15.

taikymo;
Teminių klasės valandėlių
organizavimas, vykdymas.

Mokyklos nelankymo prevencija:
 mokinių mėnesio lankomumo
rezultatų apskaita, vertinimas,
pateikimas direktoriaus
pavaduotojams ugdymui;
 sistemingai pamokas
praleidinėjančių mokinių
išskyrimas, pagalbos teikimo
organizavimas;
 be pateisinamos priežasties per
mėnesį praleidusių daugiau
nei 50% pamokų įtraukimas į
Vilniaus m. duomenų bazę,
pagalbos planavimas VGK
(dalyvaujant tėvams,
vaikams);
 Į pamokas vėluojančių mokinių
kontrolė.
Kiekvienos probleminės situacijos
atveju sudaryti Individualų pagalbos
vaikui planą.

Pagal poreikį visus
metus

Iki 10 kiekvieno
mėnesio dienos

Socialiniai pedagogai
Dž. Vaitkevičienė, T. Morkūnas,
psichologės G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė
Soc. pedagogai, klasių vadovai

Ne rečiau kaip kartą
per trimestrą

Pagal poreikį

VGK nariai

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
EIL.
NR.

VEIKLA

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

1.

Sudaryti mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių sąrašą, jį suderinti

Rugsėjo mėn.

Specialioji pedagogė
M. Devenė,

PASTABOS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Vilniaus m. PPT ir teikti tvirtinti
progimnazijos Direktoriui. Sudaryti ir
patvirtinti švietimo pagalbos gavėjų
sąrašą.
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių
Rugsėjo mėn.
mokinių išskyrimas, sąrašo
tvirtinimas.
Individualių pagalbos planų SUP
Rugsėjo mėn. ir iškilus
mokiniams sudarymas, aptarimas su
poreikiui
tėvais, mokytojais.
Specialiųjų pratybų, kalbos lavinimo
Rugsėjis-spalis
pratybų, socialinių įgūdžių lavinimo
užsiėmimų planavimas
Teikti tvirtinti mokytojų parengtas
Rugsėjo mėn.
individualizuotas ir pritaikytas
bendrąsias programas.
Mokinių, turinčių specialiųjų
Rugsėjo-spalio mėn.
ugdymosi poreikių, individualių
ugdymo planų suderinimas su mokinio
tėvais (globėjais)
Teikti siūlymą dėl specialiojo ugdymo
Pagal poreikį
skyrimo mokiniui Vilniaus miesto
PPT.
Teikti individualias konsultacijas,
Tėvams (globėjams),
rekomendacijas mokytojams, tėvams
mokytojams
(globėjams) dėl specialiojo ugdymo
pageidaujant
metodų, būdų, mokymo priemonių
taikymo, padėti spręsti iškilusias
situacines problemas.
Aptarti SUP mokinių mokymosi
Trimestrų pabaiga ir
pasiekimus, individualią pažangą.
pagal poreikį
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
Rugsėjo mėn.
penktokų (buvusių mūsų

logopedė A. Bidvienė

Logopedė A. Bidvienė
VGK pirmininkas, švietimo
pagalbos specialistai
Švietimo pagalbos specialistai

VGK pirmininkas,
specialioji pedagogė
M. Devenė
Specialioji pedagogė
M. Devenė

VGK nariai
VGK pirmininkas, švietimo
pagalbos specialistai

VGK nariai, mokytojai,
dirbantys su SUP mokiniais
Specialioji pedagogė
M. Devenė, klasių vadovai,

11.

12.

progimnazijos ketvirtokų) ugdymo(si)
aptarimas su dėstančiais mokytojais
dalykininkais.
Tiesioginės pagalbos SUP poreikių
turintiems mokiniams teikimas:
 Specialiosios pratybos bei
kalbos lavinimo užsiėmimai.
 Individualios psichologių
konsultacijos SUP mokiniams.
 Individualūs socialinių įgūdžių
lavinimo užsiėmimai.
Sukurti ir pristatyti naudojimosi
sensoriniu (nusiraminimo) kambariu
tvarką, numatyti galimybes mokinių
nusiraminimo, susikaupimo ir
kūrybiškumo poreikiams tenkinti.

dalykų mokytojai

2021 m.

Švietimo pagalbos specialistai

2021 m. iki rugsėjo
mėn.

Pagalbos mokiniui specialistai

PAGALBA MOKINIUI, KLASĖS VADOVUI, MOKYTOJUI
EIL.
NR.

VEIKLA

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

1.

Siekiant sėkmingesnės 5 klasių
mokinių adaptacijos parengtas ir
įgyvendintas adaptacijos priemonių
planas.
Pirmų ir penktų klasių mokinių
adaptacijos stebėjimas, apklausos
atlikimas ir rezultatų pristatymas.
Psichologo prisistatymas penktų klasių
mokiniams: klasės valandėlių vedimas
apie emocinės ir psichologinės
pagalbos galimybes mokykloje ir už

Kovo-lapkričio mėn.

VGK pirmininkas, nariai,
klasių vadovai, dalykų
mokytojai

Rugsėjo-gruodžio mėn.

Mokyklos psichologės
G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė
Psichologė G. Jusevič

2.

3.

Rugsėjo-spalio mėn.

PASTABOS

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

jos ribų.
Pirmų ir penktų klasių mokinių tėvų
edukacinių užsiėmimų organizavimas
apie adaptacijos ypatumus.
Klasių valandėlių vedimas pagal
mokiniams ir klasių vadovams
aktualias temas.
Klasių kolektyvų mikroklimato
tyrimai.
Konsultacijos, pagalba vykdant
socialinio emocinio ugdymo
programas ,,Antras žingsnis“, ,,Laikas
kartu“ 1-4 kl., ,,Paauglystės kryžkelės“
5-8 kl. Klasių valandėlių vedimas.
Pedagogų profesinio perdegimo
prevencijai skirtas užsiėmimas.
Efektyvios tėvystės įgūdžių grupė (5-8
klasių mokinių tėvams. 8 savaičių
(kartą per savaitę) trukmės mokymų
ciklas paremtas Paramos vaikams
centro sukurta programa)
Atnaujinti Švietimo pagalbos mokiniui
teikimo tvarką, supažindinti
progimnazijos bendruomenę.
Mokymosi sunkumų, mokyklos
lankymo, elgesio problemų
svarstymas, pagalbos planavimas
(pagalbos vaikui plano sudarymas,
koordinuojančio asmens paskyrimas),
teikimas, rezultatų stebėsena, esant
poreikiui – koregavimas:

Rugsėjo-spalio mėn.

Visus metus pagal
klasių vadovų poreikį

Visus metus pagal
klasių vadovų poreikį
Visus metus pagal
prevencinių programų
planus
(pagal poreikį)

Mokyklos psichologės
G. Jusevič,
I. Tarasevičiūtė
Pagalbos mokiniui specialistai,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
J. Palkevičienė
Psichologės
G. Jusevič, I. Tarasevičiūtė
Socialiniai pedagogai,
psichologės, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė

Iki gruodžio mėn.

Pagalbos mokiniui specialistai

Renkama gruodžio
mėn. Organizuojama
nuo sausio mėn.

Psichologė G. Jusevič

2021 m. iki rugsėjo

VGK pirmininkas, nariai

VGK posėdis kiekvieno
mėnesio paskutinę
savaitę

VGK pirmininkas, nariai

Kasmėnesinis
VGK
pasitarimas
pagal klasių
vadovų,
mokytojų
pateiktą
informaciją



12.

I signalinio trimestro rezultatų
įvertinimas; I trimestro
švietimo pagalbos rezultatų
svarstymas, pagalbos
tęstinumo planavimas,
rezultatų stebėsena, esant
poreikiui koregavimas;
 II signalinio trimestro rezultatų
įvertinimas; II trimestro
švietimo pagalbos rezultatų
svarstymas, pagalbos
tęstinumo planavimas,
rezultatų stebėsena, esant
poreikiui koregavimas.
 III signalinio trimestro
rezultatų įvertinimas: II
trimestro švietimo pagalbos
rezultatų svarstymas, pagalbos
tęstinumo planavimas,
rezultatų stebėsena, esant
poreikiui koregavimas*.
Konfliktų sprendimas mediacijos
būdu.

(klasių vadovai,
mokytojai –
pagal poreikį).

2021 m. lapkričio,
gruodžio mėn.

2021 m. sausio, kovo
mėn.

2021 m. balandžio mėn.

Pagal poreikį

Soc. pedagogai
D. Vaitkevičienė, T. Morkūnas

INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
EIL.
NR.

VEIKLA

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

1.

Informacinės medžiagos (stendų,
lankstinukų, pranešimų ir kt.) rengimas
prevencinėmis temomis ir jos
skelbimas (Stendai, mokyklos
internetinis puslapis, dienynas,

Visus metus

VGK nariai

PASTABOS

2.

3.

4.

mokyklos facebook paskyra)
Tėvų švietimas:
 Mokyklos internetinės svetainės
puslapio „Informacija tėvams“
atnaujinimas.
 Dalinimasis su tėvais aktualia
informacija, renginiais,
mokymais per elektroninį
dienyną.
Metodinės medžiagos kaupimas ir
pasidalinimas ja internetiniame
puslapyje http://logopedeskabinetas.lt
Mokyklos bendruomenės švietimo
įvairiose vaiko gerovės srityse
organizavimas.

Visus metus

Pagalbos mokiniui specialistai

Visus metus

Mokyklos logopedė

Visus metus

Pagalbos mokiniui specialistai

SOCIALINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMAS
EIL.
NR.

VEIKLA

1.

Socialinė-pilietinės veiklos aprašo
atnaujinimas (iniciatyvinės grupės
subūrimas).

2.

Socialinę-pilietinę veiklą
koordinuojančios mokinių ir mokytojų
grupės sukūrimas, veiklos
suplanavimas.
Surengta ,,Savanorystės mugė“ vizualizuota informacija apie
savanorystės galimybes.

3.

LAIKOTARPIS

ATSAKINGI

Iki 2021 m. rugsėjo
mėn.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Kovalkovienė,
socialiniai pedagogai, klasių
vadovai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Kovalkovienė

2021 m. spaliolapkričio mėn.
2021 m. rugsėjisgruodis

Psichologė G. Jusevič

PASTABOS

Pritarta VGK posėdžio 2021-02-26 protokolo Nr.6 nutarimu.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Aušra Kovalkovienė

