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1. Situacijos analizė
2019 m. m. prevencinės veiklos prioritetai buvo:
suteikti mokymosi pagalbą žemų mokymosi pasiekimų ir specialiųjų poreikių mokiniams;
sudaryti sąlygas, kad kiekvienas mokinys dalyvautų nuoseklioje prevencinės programos veikloje;
siekti geresnio pasitenkinimo mokykla, savijautos mokykloje rodiklio.
Prioritetų rezultato vertinimas vyko lyginant 2018 m. ir 2019 m. Olweus smurto ir patyčių prevencijos apklausos tyrimo, Nacionalinio mokinių
pasiekimų tyrimų apklausos rezultatus. Kiekvienas mokinys dalyvavo 1-2 nuosekliose prevencinių programų veiklose. Kiekvienas mokytojas,
įgyvendinantis prevencines programas, dalyvavo mokymuose. Užtikrinta sveika, saugi, užkertanti kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinka,
ugdoma pagarba, atsakomybė, pilietiškumas. Pagerėjo patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,36.
Per 2019 m. įvyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių/ susirinkimų. VGK posėdžius buvo pakviesti mokiniai dėl nepažangumo, pamokų
praleidinėjimo, netinkamo elgesio pamokose. 216 kartų buvo suteikta psichologinė pagalba mokiniams (175 konsultacijos ir 41 pokalbis), 41 –
tėvams, 37- mokytojams ir klasių vadovams. Individualiai pokalbio metu su socialine pedagoge netinkamo elgesio priežastis ir kitas problemas
aiškinosi mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Socialinė pedagogė suteikė 93 konsultacijas mokiniams, 21 – tėvams, 45 - mokytojams. Specialioji
pedagogė- logopedė vedė užsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, konsultavo jų tėvus ir mokytojus. Tikrinta pirmų klasių
mokinių, naujai atvykusių mokinių, ikimokyklinių studijų vaikų kalba. Sudaryti specialiojo ugdymo gavėjų ir švietimo pagalbos gavėjų sąrašai.
kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintiems ugdytiniams. Vestos specialiosios pratybos specialiojo ugdymo gavėjams.

2. Veiklos turinys
Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei
švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Uždaviniai:
1. Siekti , kad mokiniai/ugdytiniai bei jų tėvai padės organizuoti mokykloje vykdomas veiklas bei dalyvaus prevencinių programų veiklose.
2. Sudaryti sąlygas skleisti gerąją patirtį bendradarbiaujant bei vykdant prevencines, socialines programas.
3. Skatinti pozityvų ir atsakingą elgesį ir gerą emocinę savijautą mokykloje ir motyvuoti mokinius siekti asmeninės pažangos.
Numatomi rezultatai:
1. 40 % mokinių/ugdytinių bei jų tėvų įsitraukia į mokyklos vykdomas veiklas. Kasmet vyksta 2 mokyklos renginiai, kuriuose 50 proc. mokinių
tėvų dalyvauja kaip aktyvūs dalyviai. Du kartus per metus vyksta Tėvų dienos, organizuojami 3 tėvų susirinkimai. atliekant 2019 m. ir 2020
m. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų rodiklių analizę 2% pagerėjusi žemų mokymosi pasiekimų ir specialiųjų mokymosi
poreikių mokinių pažanga;
2. Pagerėję rodiklių vertinimo vidurkiai santykių, saugumo, jausenos srityje iki 0,1 balo. Sumažėjęs mokinių netinkamo elgesio atvejų skaičius
iki 6%.
3. Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis 75 proc. 20% mokinių pasieks asmeninę mokymosi
pažangą.

Veikla:
VGK narių pasiskirstymas atsakomybėmis mokykloje:
•

Audronė Arcinavičienė – švietimo pagalba;

•

Odeta Steponaitytė– socialinis ir emocinis ugdymas, krizių valdymas;

•

Dovilė Balsytė ir Dalia Berentienė – psichoaktyviųjų medžiagų prevencija;

•

Inesa Ruplėnienė – mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymasis;

•

Daiva Šabūnienė – lankomumo kontrolė, smurto ir patyčių prevencija.

VGK nariai pristato Komisijai numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
VGK komisija už veiklos plano įgyvendinimą atsiskaito Mokyklos vadovui.

Veikla

Priemonės

Vykdymo/ atsiskaitymo

Atsakingas asmuo

Pastabos

terminas
1. Organizacinė veikla
1.1.Posėdžių, susirinkimų
organizavimas.

Posėdžiai, susirinkimai

Posėdžiai:
• 01-20
• 02-26
• 03-05
• 04-22
• 05-20
• 08-28
• 09-16
• 10-14
• 11-18

VGK nariai

VGK
sekretorius

1.2.Ataskaitų rengimas

•
•
•
•
•
•

•

•

•

2020 m. veiklos ataskaita
mokyklos direktoriui
2019-2020 m. m. veiklos
ataskaita Mokytojų tarybai
2020 m. veiklos ataskaita
mokyklos direktoriui
2019-2020 m. m. veiklos
ataskaita Mokytojų tarybai
2020 m. veiklos ataskaita
mokyklos direktoriui
2019-2020 m. m. veiklos
ataskaita Mokytojų tarybai

2020 m. koordinuojamos
veiklos priemonių
įgyvendinimo ataskaita VGK
komisijai
2019-2020 m. m.
koordinuojamos veiklos
priemonių įgyvendinimo
ataskaita VGK komisijai
VGK komisija už veiklos plano
įgyvendinimą mokyklos
direktoriui

• 12-16
Susirinkimai:
• Pagal poreikį
06 mėn.

Socialinis pedagogas

12 mėn.

Socialinis pedagogas

06 mėn.

Psichologas

.
12 mėn.

Psichologas

06 mėn.
12 mėn.

Logopedas-spec.
pedagogas
Logopedas-spec.
pedagogas

06 mėn.

VGK narys

12 mėn.

VGK narys

12 mėn.

VGK komisijos
pirmininkas

1.3.Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais

•
•
•

1.4.Informacijos apie VGK
sklaida

•
•
•

1.5.Kvalifikacijos kėlimas

2.1. Pagalba mokiniui.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bendradarbiavimas su Kauno
PPT.
Socialinę ir psichologinę
pagalbą teikiančios institucijos.
Sveikatos priežiūros,
teisėtvarkos ir kitos institucijos.
vykdančios prevencinį darbą.
Mokyklos tinklalapyje bei
socialiniame tinkle.
Mokytojų kambaryje stenduose.
Visuotiniuose tėvų
susirinkimuose.
Seminarai,
Kursai/mokymai,
Konferencijos,
Studijos,
Kita.
2. Pagalba mokiniui,
Psichologinis mokinių
konsultavimas.
Socialinės rizikos vaikų
konsultavimas.
Mokinių konsultavimas.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių
konsultavimas.
Bendravimo ir socialinių
įgūdžių lavinimo užsiėmimai.

Pagal poreikį visus
metus

VGK nariai

Pagal poreikį visus
metus

VGK nariai

Pagal poreikį visus
metus

VGK nariai

klasės vadovui,
Pagal poreikį visus
metus

mokytojui
K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė
O. Lekstutytė
D. Balsytė
D. Šabūnienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
1-4 klasių vadovai
5-8 klasių vadovai

•
•
•
•
•

•

2.2. Pagalba mokymosi
sunkumų turinčiam mokiniui.

•

•

•

2.3. Pagalba gabiems
mokiniams

Kalbos ugdymo lavinimo
pratybos.
Specialiųjų pratybų užsiėmimai.
Klasių mokinių santykių
stebėjimas.
Nemokamo maitinimo
organizavimas.
Olweus smurto ir patyčių
prevencijos (SPPP) programos
įgyvendinimas.
Sveikatą stiprinančios
mokyklos programos „Augu
sveikas“ įgyvendinimas.
Visus metus
Konsultacijos 5-8 klasių
mokiniams, siekiant pagerinti
mokinių mokėjimo mokytis
kompetenciją.
Individualios pagalbos plano
sudarymas dėl kylančių sunkumų
mokykloje.

•

Bendravimo ir socialinių
įgūdžių lavinimo užsiėmimai.
Dalykų mokytojų konsultacijos.

•

Dalykų mokytojų konsultacijos.

•

Papildomos lietuvių kalbos
pamokos 5-8 klasėse skiriamos
aukštesniems skaitymo,

Administracija
Dalykų mokytojai

Visus metus

VGK komisija

Visus metus

O. Lekstutytė
D. Šabūnienė

Kas savaitę pagal
tvarkaraštį
Kas savaitę pagal
tvarkaraštį

Administracija
Dalykų mokytojai
Administracija
Dalykų mokytojai

1 pamoka per savaitę

Dalykų mokytojai

2.4. Pagalba klasės
vadovui/studijos auklėtojui

rašymo, kalbėjimo įgūdžiams
gerinti.
• Papildomos matematikos
pamokos 5-8 klasėse skiriamos
matematikos kurso gilinimui,
ugdant gabius matematikai
mokinius.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo auklėtinių adaptacijos tyrimas.

1 pamoka per savaitę

Dalykų mokytojai

Rugsėjis

K. Mickevičienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo studijų
auklėtojos
K. Mickevičienė
O. Lekstutytė
K. Mickevičienė
D. Šabūnienė
K. Mickevičienė
D. Šabūnienė
O. Lekstutytė
D. Balsytė
D. Šabūnienė
D. Šabūnienė
Klasių vadovai
K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė
O. Lekstutytė
D. Balsytė
D. Šabūnienė
VGK nariai

Pirmokų mokyklinės adaptacijos
Spalis
tyrimas.
Penktokų mokyklinės adaptacijos
Spalis
tyrimas.
Naujai atvykusių mokinių adaptacijos
Spalis
tyrimas.
Klasių valandėlės (pagal atskirus
specialistų planus).
Mokinių pamokų lankymo kontrolė
2.5. Pagalba mokytojui

Konsultacijos aktualiais klausimais.

Pagal poreikį

Rekomendacijos mokytojams apie
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių

Pagal poreikį

3. Specialiųjų ugdymosi
3.1.Dokumentacija

mokinių mokymosi negales ir jų
įveikimą.
Pagalbos teikimas silpnai
besimokantiems ir gabesniems
mokiniams
Pokalbiai su nepažangiais ir linkusiais
smurtauti, tyčiotis mokiniais
poreikių turinčių mokinių ugdymo
Švietimo pagalbos gavėjų, kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių
bei socialinės rizikos grupei
priklausančių vaikų sąrašų sudarymas.
Specialiųjų pratybų, kalbos lavinimo
pratybų, socialinių įgūdžių lavinimo
bei bendravimo įgūdžių ugdymo
užsiėmimų tvarkaraščių sudarymas.
Specialiųjų poreikių mokinių
mokymosi pasiekimų (vertinimo,
įsivertinimo bei asmeninės pažangos
lentelės) fiksavimas.
Pradinis bei pakartotinis specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimas.

Nuolat

VGK nariai

Pagal poreikį

VGK nariai

organizavimas ir
Rugsėjis

pagalbos
K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė

Rugsėjis-spalis

K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė

Pusmečių pabaigoje –
du kartus per metus.

K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė

3.2. Mokinių specialiųjų
ugdymosi poreikių
įvertinimas
3.3. Tėvų, vaikų, pedagogų
Konsultacijos, rekomendacijos dėl
konsultavimas, rekomendacijų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių
jiems teikimas
tenkinimo.

Pagal poreikį

3.4. Tiesioginės pagalbos
specialiųjų ugdymosi poreikių

Visu metus pagal
tvarkaraštį

Specialiosios pratybos bei kalbos
lavinimo užsiėmimai.

Pagal poreikį

K. Mickevičienė
A. Arcinavičienė
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė

teikimas

turintiems mokiniams
teikimas.
Visu metus pagal
tvarkaraštį/ pagal
poreikį
Visus metus

O. Lekstutytė

4. Prevencinė veikla
Tolerancijos dienos minėjimas

Lapkritis

Draugo dienos minėjimas

Lapkritis

O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
L. Brazienė
G. Junelienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
1-4 klasių vadovai
5-8 klasių vadovai
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
1-4 klasių vadovai,
5-8 klasių vadovai

Individualios psichologo konsultacijos

Bendravimo įgūdžių lavinimo grupių
užsiėmimai.
Individualūs socialinių įgūdžių
lavinimo užsiėmimai 6 klasių
mokiniams, pagerinti smurto ir patyčių

O. Lekstutytė
D. Šabūnienė

situacijos rodiklį.

4.1. Pozityvaus mokyklos
mikroklimato kūrimas

4.2. Patyčių, smurto
prevencija.

Judrioji šokio pertrauka po 3-jų
pamokų
I-ojo aukšto fojė
Akcija „Savaitė be patyčių“

Kiekvieno mėnesio
penktadienį po 3
pamokos
Kovas

D. Šabūnienė
MT

Sveikatingumo bėgimas „Augu
sveikas“

Balandis,
gegužė

Košės diena

Spalis

Imbierinių sausainių ir Kalėdinės
arbatos pertrauka

Gruodis

Pyragų diena

Gruodis

Olweus apklausos tyrimas ir jo
pristatymas
Saugaus interneto savaitė

Lapkritis- gruodis

D. Šabūnienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
1-4 klasių vadovai
5-8 klasių vadovai
K. Mickevičienė
D. Balsytė
D. Šabūnienė
Kūno kultūros
mokytojai
K. Mickevičienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
1-4 klasių vadovai
K. Mickevičienė
VGK nariai
1-4 klasių vadovai,
5-8 klasių vadovai
K. Mickevičienė
VGK nariai
1-4 klasių vadovai
5-8 klasių vadovai
D. Šabūnienė

Vasaris

VGK nariai

4.3. Alkoholio, tabako
vartojimo ir kitų žalingų
įpročių bei užkrečiamų ligų
prevencija.

4.4. Sveikos gyvensenos
ugdymas.

4.5. Lankomumo problemų
prevencija.

Olweus patyčių prevencijos programos
valandėlės
Prevencinės programos „Zipio draugai
„ įgyvendinimas
Integruota veikla:
„Ką daryti, kad būtum sveikas“ 1-4 kl.;
„Kas kenkia sveikatai?“ 1-4 kl.;
„Rūkymas? Ar sveikata?“ 5-6 kl.;
„Sugriauk mitus. Alkoholis“ 7-8 kl.;
Protmūšis „Žinau, todėl nerūkau“ 7-8
kl.
Integruojama Alkoholio, tabako
vartojimo ir kitų žalingų įpročių
prevencijos programa į mokomuosius
dalykus
Sveikatą stiprinančios mokyklos
programos „Augu sveikas“
įgyvendinimas

•
•
•

•

Mėnesio lankomumo ataskaitų
analizė.
Bendravimas su tėvais dėl
mokinių lankomumo.
Pokalbiai su mokiniais norint
išsiaiškinti mokyklos
nelankymo priežastis.
Bendradarbiavimas su klasės
vadovais ir administracija.

2 kartus per mėnesį

L. Boguševičienė
D. Šabūnienė

2 kartus per mėnesį

R. Žvirblytė

Visus metus pagal
atskirą tvarkaraštį

O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
D. Balsytė
Klasių vadovai

Pagal ugdymo planą

K. Mickevičienė

Visus metus pagal
programą

K. Mickevičienė
Sveikatą
stiprinančios
mokyklos darbo
grupė
VGK nariai

Visus metus

•

5.1. Mokinių švietimas

5.2. Mokinių tėvų švietimas

VTAS informavimas apie
mokinio mokyklos nelankymą.
5. Mokinių, mokinių tėvų
• Paskaitos.
• Pamokos.
• Klasės valandėlės.
• Diskusijos.
• Renginiai.
• Stendai.
• Lankstinukai.
• Išvykos.
• Kita.
1 kl. mokinių tėvams informacinis
bukletas „Logopedo pagalbos teikimas
mokykloje“.
Informacija apie vidaus tvarkos
taisykles, mokinio taisykles,
lankomumo tvarkos aprašą ir kt.

ir pedagogų švietimas
Visus metus

VGK nariai

Rugsėjis

A. Arcinavičienė

Rugsėjis

VGK nariai,
M. Bučelis

Individualus tėvų švietimas pagal
poreikį

Visus metus

Visuotiniai tėvų susirinkimai

Pasibaigus I-ajam
trimestrui

Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas

Balandis

O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
D. Balsytė
Administracija
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė
Administracija
O. Lekstutytė

Informacija
teikiama
www.tamo.lt,
mokyklos
svetainėje

5.3.Pedagogų švietimas.

6.1. Krizių valdymas

Būsimų penktokų tėvų susirinkimas

Gegužė

Informaciniai, ugdomieji seminarai
mokyklos mokytojams apie specialiųjų
poreikių mokinių ugdymą

Lapkritis-gegužė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo auklėtinių adaptacijos, 1klasių
ir 5 klasių mokinių adaptacijos
aptarimai. Tyrimų rezultatų
pristatymai.

Lapkritis-gruodis

6. Veikla krizės metu
Krizės valdymo priemonių
organizavimas mokykloje įvykus
krizinei situacijai.
Įvertinti mokyklos bendruomenės
grupes ir asmenis, kuriems reikalinga
švietimo pagalba ir organizuoti jos
teikimą.

D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė
Administracija
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė
Administracija
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė
Administracija
O. Lekstutytė
D. Šabūnienė
A. Arcinavičienė

Krizės atveju

Direktorė
VGK

Esant krizinei situacijai

K.Mickevičienė
VGK nariai

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Kristina Mickevičienė

