PATVIRTINTA
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos
direktoriaus 2020 m rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. V-94

VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020 – 2021 M. M.

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo
programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
Uždaviniai:
1. organizuoti įvairius prevencinius renginius, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis;
2. užtikrinti sklandų prevencinių programų integravimą į dėstomų dalykų turinį;
3. analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos
pažeidimų atvejus;
4. tinkamai pritaikyti/individualizuoti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
5. teikti reikiamą švietimo pagalbą mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams).
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

Bendradarbiavimas

VGK veiklos organizavimas
1.

Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

Rugsėjo mėn.

Direktorius

2.

Parengti VGK veiklos planą 2020-2021 m. m.

Rugsėjo mėn.

VGK pirmininkas

3.

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius.

Kartą per du mėnesius ir VGK nariai
pagal poreikį.

VGK nariai

4.

Parengti VGK 2020 -2021 m.m. veiklos ataskaitą.

Birželio mėn.

VGK pirmininkas

VGK nariai

Specialus ugdymas
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos gavėjų
sąrašą.
Sudaryti ir patvirtinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
turinčių mokinių sąrašą.

Rugsėjo mėn. (sąrašai Spec. pedagogas
tikslinami pagal poreikį).
Rugsėjo mėn. (sąrašai Logopedas
tikslinami pagal poreikį).
Tvirtinti mokytojų parengtas individualizuotas ir Rugsėjo/vasario mėn.
Gavus
naujas
PPT VGK pirmininkas
pritaikytas bendrąsias ugdymo programas.
vertinimo išvadas.
Psichologas;
Rekomendacijų teikimas tėvams, mokytojams
Logopedas;
dirbantiems su mokiniais patiriančiais mokymosi Visus mokslo metus
Spec. pedagogas;
sunkumų,
mokiniais
turinčiais
specialiųjų
Soc. pedagogas
ugdymosi poreikių.
Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius
Psichologas;
mokymosi sunkumų, gavus tėvų sutikimą atlikti Visus mokslo metus
Logopedas;
pirminį įvertinimą. Siūlymo dėl spec. ugdymo
Spec. pedagogas;
skyrimo mokiniui teikimas PPT.
Soc. pedagogas
Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių
Spec. pedagogas
mokiniais stebėjimo vykdymas ir rezultatų Mokslo metų eigoje
aptarimas.
Vykdyti individualų ir/ar grupinį darbą su Visus mokslo metus
Logopedas;
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais.
Spec. pedagogas
Derinti specialiąsias pratybas su bendru ugdymo Visus mokslo metus
Spec. pedagogas
procesu pagal gimnazijos ugdymo programą.
Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių
Visus mokslo metus
Spec. pedagogas
pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimas.
Organizuoti seminarus mokytojams specialiojo Pagal poreikį
VGK nariai
ugdymo klausimais.

Logopedas,
spec.
pedagogas, mokytojai
Mokytojai

Mokytojai, tėvai

Mokytojai

Mokytojai
Mokytojai, tėvai, mokiniai

Prevencinė veikla
15.

Informacijos rinkimas apie mokinius iš socialinės
rizikos šeimų, apie mokinius turinčius socialinių Visus mokslo metus

Soc. pedagogas

Klasių vadovai

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

problemų,
specialiųjų
poreikių.
Surinktos
informacijos analizavimas.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo, žmogaus saugos, sveikatos,
šeimos
ir lytiškumo ugdymo
programų Visus mokslo metus
įgyvendinimas integruojant jas į dalykų pamokas ir
neformaliojo ugdymo veiklas.
„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų
vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programos Visus mokslo metus
vykdymas
„Patyčių savaitės“ renginių, užsiėmimų, akcijų Patyčių savaitės metu
planavimas, organizavimas, vedimas
Patyčių atvejų arba kitų įvykių nagrinėjimas ir
poveikio priemonių taikymas.
Informacijos teikimas įvairiais klausimais,
susijusiais su mokinių socialinių ugdymų ir
patyčių bei žalingų įpročių prevencija.
Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas,
dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo
projektuose, konkursuose, akcijose ir kituose
renginiuose, šių renginių organizavimas.
Savalaikis
mokytojų
bei
administracijos
informavimas
apie
socialines
problemas
gimnazijoje.
Teminių klasės valandėlių vedimas.

Soc. pedagogas

Mokytojai

Soc.
pedagogas, Mokytojai,
psichologas, VGK nariai
bendruomenė

mokyklos

Mokytojai, tėvai (globėjai)

Visus mokslo metus

VGK nariai

Visus mokslo metus

Psichologas
Soc.pedagogas

Visus mokslo metus

Sveikatos
priežiūros
specialistas;
Kūno kultūros mokytojai

Visus mokslo metus

Soc. pedagogas
VGK nariai

Mokytojai, tėvai (globėjai)

Esant poreikiui

VGK nariai

Klasių vadovai

Dalyvavimas konkursuose, projektuose, akcijose,
Visus mokslo metus
seminaruose, kursuose, konferencijose.
Bendradarbiavimas su Vilniaus Gerontologijos ir
reabilitacijos centru, Vilniaus Santariškių ligoninės Kovo – gegužės mėn.
onkohemotologiniu vaikų skyriumi.
Nemokamo maitinimo organizavimas

Soc. pedagogas;
Mokytojai, neformaliojo
Psichologas;
ugdymo pedagogai.
Sveikatos
priežiūros
specialistas

Visus mokslo metus

VGK nariai, mokytojai
Soc. pedagogas
Soc.pedagogas

Klasių vadovai

Tyrimai
27.

Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas.

Gruodžio mėn.

Psichologas

Klasių mokytojai.

28.

Penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimas.

Rugsėjo – spalio mėn.

Psichologas

Klasių mokytojai.

29.

Dešimtų klasių profesinio orientavimo tyrimas.

Balandžio mėn.

Psichologas

Klasių mokytojai.

30.

Mikroklimato tyrimas

Esant poreikiui

Psichologas
Soc. pedagogas

Mokytojai, tėvai (globėjai)

Krizių valdymas
31.

Esant poreikiui prisidėti prie krizių valdymo Esant krizinei situacijai.
komandos darbo siekiant suvaldyti krizinę situaciją
mokykloje.

Planas metų eigoje gali būti pildomas, koreguojamas.
Aptarta mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (protokolo nr. VGK-10)

Parengė VGK pirmininkė Egidija Žukauskienė
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VGK nariai,
administracija.

mokyklos Mokyklos bendruomenė.

