TVIRTINU
Gimnazijos direktorė
_________________________
Ana Staniukėnienė
SENVAGĖS GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
2021-2022 M. M. VEIKLOS PLANAS
PRIORITETAS. Saugios ugdymo / ugdymosi aplinkos kūrimas Vilniaus Senvagės gimnazijoje.
TIKSLAS. Pagarba ir tarpusavio bendradarbiavimu grįstos Vilniaus Senvagės gimnazijos aplinkos kūrimas, orientuotos į individualias
vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą.
UŽDAVINIAI:
1. Šviesti Gimnazijos bendruomenę vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo klausimais. Bendradarbiauti su
įvairiomis institucijomis siekiant užtikrinti vaiko gerovę.
2. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti gimnaziją ir kitus
teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.
3. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais
klausimais.
4. Teikti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą mokiniams, tėvams (globėjams,
rūpintojams), mokytojams sprendžiant mokinių elgesio problemas, mokymosi sunkumus ir kt. klausimais.
Eil. nr.
1.

Veiklos kryptys
Dokumentų, ataskaitų

Turinys
VGK veiklos plano 2021-2022 m. m sudarymas.

Data
2021 m. rugsėjo

Vykdytojai
VGK nariai

parengimas.

2.

Krizės valdymo planas.

3.

VGK susirinkimų
organizavimas.
Bendradarbiavimas su
mokytojais, klasių
auklėtojais, tėvais
(globėjais, rūpintojais),
gimnazijos
administracija.
Įvykių dėl netinkamo
mokinių elgesio tyrimas.

4.

5.

6.

Veiklos su SUP
mokiniais
organizavimas.

mėn.
VGK veiklos ataskaitos už 2021-2022 m. m. 2022 m. birželio
parengimas.
mėn.
Įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam / Esant poreikiui
pavojingam
įvykiui,
sutrikdančiam
įprastą
gimnazijos veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar
didesnę
gimnazijos
bendruomenės
dalį,
organizuojamos
krizės
valdymo
priemonės,
vadovaujantis Senvagės gimnazijos Vaiko gerovės
komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašo, patvirtinto gimnazijos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-221, 9.11
punktu.
Organizuojami susirinkimai įvairiems klausimams Metų eigoje
spręsti.
Mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), klasių auklėtojų Metų eigoje
konsultavimas dėl smurto, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, elgesio
problemų pamokose ir kt. klausimais.
Įvykių, atsižvelgiant į
tyrimas.

susiklosčiusią situaciją, Esant poreikiui

Kreipimasis į pedagoginę psichologinę ar švietimo Esant poreikiui
pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi
poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar)
švietimo pagalbos jiems skyrimo.
Mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, Esant poreikiui
rekomendacijų teikimas dėl specialiojo ugdymo
būdų, metodų, trukmės pritaikymo, ugdymo
programų sudarymo klausimais

VGK pirmininkas,
pirmininko
pavaduotojas
VGK nariai,
gimnazijos direktorius.

VGK pirmininkas
VGK nariai

VGK pirmininkas,
socialinis pedagogas,
psichologas
VGK pirmininkas,
specialusis pedagogas

VGK pirmininkas,
socialinis pedagogas,
psichologas

7.

Gimnazijos mokymosi
aplinkos, jos saugumo,
Gimnazijos
bendruomenės narių
tarpusavio santykių ir
kitų su vaiko gerove
susijusių aspektų
analizė.

8.

Prevencinė veikla

Mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos Metų eigoje
pagalbos vaikui teikimo organizavimas:
1) bendrųjų programų pritaikymo mokiniams,
turintiems
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
koordinavimas;
2) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
apskaitos Gimnazijoje tvarkymas;
3) pirminio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių,
kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas;
4) individualių planų rengimas;
5) mokytojų,
tėvų
(globėjų,
rūpintojų)
konsultavimas,
rekomendacijų
teikimas
dėl
specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės
pritaikymo,
ugdymo
programų
sudarymo
klausimais;
6) baigiamosios klasės mokinio, turinčio specialiųjų
ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias
atitinkančios mokymosi programos parinkimo,
mokymosi įstaigos parinkimo) konsultavimas,
sklandaus palydėjimo / perėjimo į kitą mokymosi
įstaigą užtikrinimas.
Tyrimų, susijusių su mokymosi aplinkos saugumu, Balandžio – gegužės
tarpusavio santykiais, duomenų analizė.
mėn.

Specialusis pedagogas

Mokinių, tėvų informavimas apie VGK veiklą, Metų eigoje
įvairios šviečiamosios informacijos rengimas ir
viešinimas stende, gimnazijos svetainėje

VGK narė Jurga
Donelienė

Socialinis pedagogas,
psichologas

9.

10.

Mokinių, kuriems skirta
minimalios ar vidutinės
priežiūros priemonė,
priežiūra.

Bendradarbiavimas su
įvairiomis tarnybomis ir
institucijomis

Mokinių saviraiškos plėtojimas ir kitos veiklos Metų eigoje
susietos su vaiko teisių apsaugos, prevencijos
klausimais.
Mokinių sveikos gyvensenos puoselėjimas, sportinės Metų eigoje
veiklos organizavimas

VGK narė Raimonda
Kisielienė

Prevencinės veiklos/stendai pradiniame ugdyme

Metų eigoje

VGK narė Rūta
Milašiūtė

Prevencinės paskaitos (1-7, I– IV kl. mok.).

Metų eigoje

Socialinis pedagogas,
psichologas

Ataskaitų siuntimas Vilniaus miesto savivaldybės Metų eigoje
administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl
mokinių, kuriems paskirta minimalios ar vidutinės
priežiūros priemonė.
Nuolatinė mokinių, kuriems paskirta minimalios ar Metų eigoje
vidutinės
priežiūros
priemonė,
priežiūra,
konsultacijų skyrimas.
Bendradarbiavimas su Gimnazijos savivaldos Metų eigoje
institucijomis, Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko
gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros
priemones
vykdančiais
asmenimis,
vaikų
socializacijos centrais, teritorine policijos įstaiga,
vaiko teisių apsaugą užtikrinančia institucija,
švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis
ar asmenimis.

Socialinis pedagogas,
psichologas,
VGK pirmininkas

VGK narė Rūta
Gadeckienė

Socialinis pedagogas,
psichologas
VGK pirmininkas

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Daiva Lebednikaitė

