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I. Trumpa situacijos analiz6

2021 m. Vaiko gerovds komisija (toliau - VGK) organizuoja ir koordinuoja prevencini
darb4, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos k[rim4, orientuot4 i asmenybes sekmg, gerq
savijaut4, individualias vaiko galimybes atitinkandius ugdymosi pasiekimus.

VGK prioritetas - saugios, vaiko asmenybes augimui, brandai ir ugdymui(si)
aplinkos k[rimas.

Tikslas - uZtikrinti bendruomenes saugum4, skatinant pozityvq mokiniq elgesi

palankios

ir kuriant
tvarq, emociSkai saugrl ir sveik4 mokyklos klimat4.

2021 m. rugsejo I d. mokykloje mokesi 29 mokiniai.
pagalba. Daugiausia demesio buvo skirta tikslinti mokiniq
plediant mokiniq Zodynq.

Mokykloje mokosi vaikq, turindiq elgesio ir bendravimo problemq. Siems vaikams trfiksta
socialiniq ig[dZiq, mokykloje jie elgiasi netinkamai tiek su mokytojais ir aukletojais, tiek su klases
bei mokyklos draugais, sunkiai isitraukia i bendr4 veikl4, nesusikaupia. Todel ypad aktual[s tampa
tolerancijos klausimai.

II. Veiklos prioritetas

Saugios, vaiko asmenybes augimui, brandai ir ugdymui(si) palankios aplinkos k[rimas.

III. Tikslas

Bendradarbiaujant su bendruomends nariais, kurti sveik4, saugi4 ir patraukli4 ugdymosi aplink4.

UZdaviniai:
l. Rfipintis vaiko socialine gerove ir teikti emocing param4 bei stiprinti psichologini atsparumq.
2. Teikti kvalifikuot4 pedagoging ir speciali4j4 pedagoging pagalb4 mokiniui, mokytojui, tdvams.
3. Analizuoti mokiniq elgesio taisykliq paZeidimus, smurto, patydiq, Zalingq iprodiq ir kitus
teisetvarkos paZeidimq atvej us.

IV. Veiklos organizavimas

23 mokiniams buvo teikiama logopedo
tarti, gerinti komunikacinius igfidZius

Eit.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingi
vykdytoiai

I

VGK diskusija ,,Veiklos planavimas ir
organizavimas, siekiant gerinti patydiq prevencijos
organizavim4". Veiklos plano 2022 m. parengimas ir
aptarimas.

Sausis VGK

2. VGK veiklos ataskaitos ui.202l m. parengimas. Sausis VGK pirmininkas

3.

Mokyklos Vaiko geroves komisijos pasitarimq del
teises paZeidimq, netinkamo elgesio ir kitais
probleminiais klausimais organizavimas ir
vykdymas.

Pagal poreikf VGK



4. Vykdyti bendradarbiavim4 su Alytaus miesto PPI',
policijos komisariatu, Visuomends sveikatos biuru ir
kt. instituciiomis bei organizaciiomis.

Pagal poreiki VGK

5.

Bendradarbiauti su seni[nijose dirbandiais atvejo
vadybininkais del Seimose iSkilusiq sunkumq.
Informaciia pateikti VGK.

Vien4 kartE
per menesi

Klasiq vadovai

PREVENCINE VEIKLA
I Priemones d6l teises paZeidimq ir mokyklos nelankymo

Ll
Mokiniq supaZindinimas su rlkymo vieSoje vieto.ie,
SiukSlinimo, pirotechnikos naudojimo istatymais ir
atsakomybe uZ iq nesilaikyma.

Rugse.iis

Gruodis
VGK
Klasiq vadovai

1.2.

Gautq informaciniq prane5imq nagrinejimas ir
poveikio priemoniq taikymas.
Individual[s pokalbiai su mokiniais ir jq tevais
(globejais).

Pagal poreiki VGK

1.3.

Mokiniq elgesio taisykliq paZeidimq, smurto,
patydiq, Zalingq iprodiq ir kitq reisetvarkos
paZeidimq atvejq analizavimas, prevenciniq
priemoniq Siq atvejq paZeidimams maZinti
parinkimas ir jl'l taikymas, tevq (globejq)
informavimas.

Visus metus VGK
Mokytojai
Aukletojai

2. Priemon6s Zalingq iproiiq prevencijai

2.1

Tgsti alkoholio, tabako ir kitq psichikE veikiandiq
medZiagq vartojimo programos vykdym4.

Per metus VGK
Mokytojai
Aukletoiai

2.2. Dalyvauti prevenciniuose projektuose, konkursuose,
akcijose. Prevenciniu renginiu organizavimas.

Visus metus VGK
Pedasosai

2.3. Dalyvauti Salies sveikat4 stiprinandiq mokyklq
projekte,,Aktyvi mokykla".

Per metus Fizinio ugdymo
mokytoias

2.4. Zalingr4 iprodiq prevencija. Tarptautine nerukymo
diena. Akcija: ,,Cigarete nesveiko gyvenimo
ruletd".

Lapkritis Visuomends
sveikatos biuro
specialiste A.
GoStautiene, VGK
nard

2.5. Organizuoti mokykloje sveikatos ugdymo ir
mokymo renginius Siomis temomis:
Asmens higienos ir uZkrediamqjq ligq profilaktiniq
priemoniq taikymas ir vykdymas; fizinio aktyvumo
skatinimas; dantys ir jq prieZifira; lyti5kumo
ugdymas; sveikatos stiprinimas.

Per m. m. Visuomends
sveikatos biuro
specialiste A.
Go5tautiene, VGK
nard

2.6. Pokalbiai - diskusijos tema ,,sveikatos ir lyti5kumo
ugdymas bei rengimas Seimai" klases valandelese ir
popamokinei e veikloi e.

Pagal poreiki Klasiq vadovai
Aukletojai
VGK

3. Priemonds smurto ir patytiq prevenciiai
3.1 Vykdyti Smurto ir patydiq prevencij4: informaciniq

stendq, skrajudiq rengimas ir sklaida (sveikatingumo,
smurto, Zalingq iprodiq prevencijos ir kt. temomis)
per klases vadovo veikl4, prevencinds diskusiios.

Per m. m. Klasiq vadovai
Aukletojai
VGK

3.2. Diskusijos su mokiniais apie prekybos Zmonemis
pavojus per klasiq vadovq veikl4, popamoking
veikl4, naudojant informacij4 i5 Ziniasklaidos
priemoniu.

Per m. m. Klasiq vadovai
Aukletojai
VGK



J.J. Dalyvauti Vaikq linijos organizuojamoje akcijoje
,,Menuo be patydiq".

Kovas Mokytojai
Aukletojai
VGK

3.4. Tgsti smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

igyvendinimq ugdymo proceso metu, klasiq
valandeliu ir popamokiniu metu.

Visus metus Mokytojai
Aukletojai
VGK

3.5. Akcija,,GeguZd - m6nuo be smurto pries vaikus". Gegu2e Aukletojai
Mokytojai
VGK

3.6. Kaledine gerumo akcija ,,PradZiugink vieniS4,
serganti Zmogq!".

Gruodis Aukletojai
Mokytojai
VGK

SOCIALINE _ PSICHOLOGINE PAGALBA

I

Pagalbos priemoniq planavimas ir organizavimas
mokiniams, turintiems elgesio ir mokymosi
problemu.

Pagal poreiki Klasiq vadovai
Aukletojai
VGK

2.

Vykdyti mokiniq ir jq tevq individualias
konsultaciias.

Pagal poreiki VGK

J. Pirmokq, penktokq ir naujai atvykusiq mokiniq
adaptacijos tyrimas.

Spalis VGK
l, 5 ir naujai
atvykusiq mokiniq
klasiu vadovai

4.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais bei kitais specialistais, teikiandiais
pasalba vaikui ir Seimai.

Per metus VGK
Klasiq vadovai

SPECIALUSIS UGDYMAS

1

Sudaryti mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi
poreikiu, s4ra54, ii suderinti Alytaus miesto PPT.

Sausis

Rugseiis
VGK sekretorius

2.

Sudaryti ir suderinti kalbos ir kalbejimo
sutrikimq turindiq bei logopedo pratybas lankandiq
mokiniq s4raSus, juos suderinti Alytaus miesto PPT.
Pagalba mokiniams, turintiems kalbos ir
komunikacii os sutrikimu.

Sausis

Rugsejis

Per metus

Logopedas

J. Mokytojq parengtq individualizuotq programq
aptarimas Vaiko gerovds komisijoje.

Rugsejis
Sausis

Mokytojai
VGK

4.

Atlikti mokiniq pakartotini vertinim4 del specialiqiq
ugdymosi poreikiq ir suderinus su Alytaus rajono
savivaldybes Svietimo, kultlros ir sporto skyriaus
specialistais teikti Alytaus miesto PPT.

Pagal poreikj Klasiq vadovai
Mokytojai
VGK

KRIZIU VALDYMAS

I Krizes aplinkybiq ivertinimas, pagalbos teikimo
organizavimas:

o Bendruomenes nariq individualus ar grupinis
konsultavimas.

o Pokalbiai su vaikais.
Esant bltinybei kreipiamasi ! tarnybas, galindias
suteikti reikiam4 pagalb4.

lvykus krizei Kriziq valdymo
komanda



2. Mokyklos bendruomenes, Ziniasklaidos, mokyklos
savininko teises ir pareigas igyvendinandios
institucijos, teritorinds policijos istaigos, vaiko teisiq
apsaugos tarnybos informavimas apie krize.

lvykus krizei Kriziq valdymo
komanda

Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali bfiti koreguojami.

Plano projektas aptartas Mokyklos vaiko gerov6s komisijos 2022 m. sausio 3 d. posedyje
(protokolas Nr. Vl9-l (5.1l)).


