PATVIRTINTA
Šiaulių „Sandoros” progimnazijos
direktoriaus 2017-08-31 įsak. Nr. V-81
ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M.
TIKSLAS. Organizuoti ir koordinuoti veiklą mokykloje, kuri skatintų nuolatinį mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą, padėtų
įvairių gebėjimų mokiniams ugdytis saugioje, sveikoje aplinkoje.
Eil.
Veikla
Atsakingas
Vykdymo data
Pastabos
Nr.
1. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas pagal nustatytas veiklos formas (ne rečiau kartą per 2 mėnesius)
1.1.
Posėdžiai.
Direktoriaus pavaduotojas
2017-08-28
Pasikeitus posėdžių datai ar esant reikalui organizuoti
ugdymui Mindaugas
nenumatytą Komisijos posėdį, Komisijos pirmininkas
Malcevičius
apie tai informuoja Komisijos narius.
1. Susipažinimas su naujais Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymais,
reglamentuojančiais VGK veiklą.
2. Vaiko gerovės komisijos sudarymas ir jos darbo
organizavimo tvarkos aprašas, komisijos veiklos plano
2017-2018 m.m. sudarymas.
3. VGK tvarkos aprašo rengimas.
4. „5 žingsnių“ mokymosi pagalbos teikimo sistemos
mokiniams, kurie nepasiekia bendrųjų programų
patenkinamo lygio, pristatymas.
5. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos
Kairienės veiklos programos pristatymas.
6. Socialinės pedagogės Daivos Šuškevičienės
veiklos plano pristatymas.
8. SP mokinių sutrikimų grupių ir laipsnių nustatymas,
duomenų pateikimas duomenų bazei.
9. Švietimo pagalbos priemonių prioritetų, krypčių,
teikimo formų nustatymas, pedagogų parengtų I pusmečio
pritaikytų programų pristatymas.
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Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo data

Pastabos
10. Mokinių, turinčių SUP bei sutrikusio kalbėjimo,
kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašų suderinimas.

2017-10-27

1. Mokinių,
turinčių
ugdymo(si)
sunkumų,
pasiekimų ir sunkumų analizavimas, sprendimo dėl
tolesnio jų ugdymo būdų ir metodų priėmimas.
2. 1-ų ir 5-ų kl. adaptacinio periodo analizavimas.

2017-11-30

1. Mokinių, kuriems ženkliai krito pažangumo,
mokymosi sunkumų analizė, rekomendacijos dėl tolesnio
ugdymo.

2018-01-31

1. Supažindinimas su VGK I pusmečio veiklos
ataskaita.
2. Pedagogų parengtų II pusmečio pritaikytų,
programų pristatymas, švietimo pagalbos priemonių
prioritetų, krypčių, teikimo formų nustatymas.
3. I pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP
turinčių mokinių I pusmečio rezultatų aptarimas, tolesnio
ugdymo gairių numatymas.

2018-03-15

1. Mokinių, I pusmetį turėjusių ugdymo(si)
sunkumų, pasiekimų ir sunkumų analizavimas, sprendimo
dėl tolesnio jų ugdymo būdų ir metodų priėmimas.

2018-04-01

1. Mokinių, kuriems II pusmetį ženkliai krito
pažangumo, mokymosi sunkumų analizė, rekomendacijos
dėl tolesnio ugdymo.

2018-06-18

1. Supažindinimas su VGK II pusmečio, metine
veiklos ataskaita.
2. II pusmetį pabaigus – pokyčiai ugdyme. SUP
turinčių mokinių I, II pusmečių rezultatų aptarimas,
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Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo data

Pastabos
tolesnio ugdymo gairių numatymas.
3. Specialiosios pedagogės, logopedės Astos
Kairienės veiklos ataskaita.
4. Socialinės pedagogės Daivos Šuškevičienės
veiklos ataskaita.

2. Pedagoginė pagalba
2.1
Konsultacijų
organizavimas.

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius

Vaiko
individualių Direktoriaus pavaduotojas
ugdymo planų rengimas. ugdymui Mindaugas
Malcevičius, Asta Kairienė
3. Specialioji pedagoginė pagalba
3.1.
Atmintinių
„Mano Specialioji pedagogė,
vaikas turi mokymosi logopedė Asta Kairienė
sunkumų“
(mokinių
tėveliams)
ir
„Sėkmingiausi
specialiųjų
ugdymosi
turinčių
mokinių
2.2

Esant poreikiui

Esant poreikiui

2017-10

Konsultacijos
organizuojamos
pagal
mokyklos
direktoriaus
patvirtintą
konsultacijų
tvarkaraštį,
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, gabiems
mokiniams.
Namų ruošos darbus 1-4 kl. mokiniams pagal sudarytą
grafiką padeda atlikti pradinių klasių mokytojos Ina
Musteikienė, Margarita Užuotienė, Lina Jasienė, Daiva
Juknienė, Virginija Pastorastienė, Laura Girdvainienė.
5-8 kl. mokiniams, besimokantiems kasdiene ir nuotoline
mokymosi forma, pagal sudarytą grafiką organizuoja:
lietuvių kalbos mokytojos Rima Lunskienė ir Jolanta
Banienė, anglų kalbos mokytojos Vaida Buitvidienė ir
Kristina Černiauskienė, matematikos, gamtos ir žmogaus
mokytoja
Vilma
Pranskaitienė,
matematikos,
informacinių technologijų mokytoja Virginija Vičkutė,
specialioji pedagogė, logopedė Asta Kairienė.
Mokinių individualius planus rengia, įgyvendinimą
organizuoja spec. pedagogė Asta Kairienė.
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Eil.
Nr.

3.2.

3.3.

Veikla

Atsakingas

ugdymo
būdai“
(mokytojams),
„Ugdymo
pritaikymas
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
turintiems
mokiniams“
(mokytojams),
„Mokymosi
ABC“
(mokiniams) rengimas.
Dalyvavimas miesto
Specialioji pedagogė,
renginiuose:
logopedė Asta Kairienė
▪ Dalyvavimas
miesto mokyklų
SUP turinčių
mokinių
futboliuko
turnyre.
▪ Respublikinė
mokinių, turinčių
specialiųjų
ugdymosi
poreikių,
konferencija
Specialioji pedagogė,
Pranešimai mokyklos
logopedė Asta Kairienė
pedagogams:
▪ Pranešimas
dalyko
mokytojų metodinei
grupei
„Įveikime
sunkumus kartu...“.
▪ Pranešimas pradinių
klasių
mokytojams
„Mokymo(si)

Vykdymo data

Pastabos

2017-12

Vyks „Salduvės“ progimnazijoje

2018-03

Vyks ŠU

2017-12

2018-04
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Eil.
Nr.

3.4.

Veikla
strategijų
taikymas
ugdant
skirtingų
gebėjimų mokinius“.
Mokyklos
VGK
konferencijakūrybiškumo dirbtuvės
skirtingų
gebėjimų
mokiniams
ir
pedagogams „Išmanioji
mokykla...Kokia ji?“.
Mokytojams seminaras
„Informacinės
technologijos
šiuolaikinėje mokykloje:
galimybės,
pavojai,
iššūkiai“.
Mokiniams
pranešimai
tema:
„Kompiuteris, plančetė,
telefonasmano
pagalbininkai mokantis“
ir veiklos skirtingose
darbo grupėse.

Atsakingas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Mindaugas
Malcevičius, specialioji
pedagogė, logopedė Asta
Kairienė

Bendras „Eglutės“ l/d, Specialioji pedagogė,
Gytarių progimnazijos, logopedė Asta Kairienė
„Sandoros“
progimnazijos projektas
„Kelionė iš darželio į
mokyklą“.
4. Socialinis ugdymas
4.1. Socialinės atskirties mažinimo veikla
3.5

Vykdymo data

2017-11-19

Visus metus

Pastabos
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Eil.
Nr.
4.1.1.

4.1.2.

Veikla

Vykdymo data

Pastabos

Labdaros akcija „Esame Socialinė pedagogė Daiva
laisvi daryti gera“.
Šuškevičienė

2017-12

Integruota pilietiškumą ugdanti socialinė veikla. Labdara
teikiama Šiaulių Vyskupijos Labdaros organizacijai
„Caritas“

Socialinė pedagogė Daiva
Šuškevičienė

2018-04

Labdaros
renginys
Rėkyvos senelių namų
gyventojams.
Tolerancijos
dienos
paminėjimas.

Atsakingas

Socialinė pedagogė
Šuškevičienė
Psichologo asistentė
Steckytė
4.1.4. Smurto
ir
patyčių Socialinė pedagogė
prevencija –
akcija Šuškevičienė
„Savaitė be patyčių“.
Psichologo asistentė
Steckytė
4.2. Socialinė veikla
4.2.1. Bendradarbiavimas
su Socialinė pedagogė
vaikų dienos centru Šuškevičienė
„Mūsų draugas“.
4.2.2. Projektas
„Gyvasis Socialinė pedagogė
pasaulis ir aš“.
Šuškevičienė
4.1.3.

Mokinių
pagalba
mažesniems ar silpniau
besimokantiems
mokiniams
ruošiant
namų darbus.
4.3. Socialinė pedagoginė pagalba
4.3.1. Socialinių kompetencijų
ugdymas
5-8
kl.
mokiniams.
4.3.2. Prevencinė programa 1-4
klasių
mokiniams
„Įveikiame kartu“.
4.2.3.

Daiva

2017-11-16

Justina
Daiva

2018-04

Justina
Daiva

Mokslo metų
eigoje

Pagalba rizikos grupės šeimoms

Daiva

Mokslo metų
eigoje

Savanorystė gyvūnų globos namuose „Binada”, „Šiaulių
letenėlė”

Vygantas

Mokslo metų
eigoje

Savanorystę skatinanti veikla

Socialinė pedagogė Daiva
Šuškevičienė

Mokslo metų
eigoje

Socialinė pedagogė Daiva
Šuškevičienė

Mokslo metų
eigoje

Mokytojas
Kruopis
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Eil.
Nr.
4.3.3.

Veikla

Atsakingas

Informaciniai
leidiniai Socialinė pedagogė Daiva
pedagogams ir tėveliams Šuškevičienė
„Vaikų
elgesio
ir
emocijų sutrikimai“.

4. Ugdymas karjerai
4.1.
Profesijų
dienos
organizavimas „Šok į
tėvų klumpes”
4.2.
Veiklų 1-4, 5-8 kl.,
numatytų
pagal
Profesinio orientavimo
vykdymo tvarkos aprašą,
pagal įgyvendinimas
5. Socialinių įgūdžių ugdymas
5.1.
Įgyvendinama
prailgintos dienos grupės
veikla PUG, 1-4 kl.

Vykdymo data

Pastabos

2018-02

Klasių auklėtojai

Mokslo metų
eigoje

Bendru mokyklos ir tėvelių susitarimu lankymasis tėvų
darbovietėse.

Karjeros
koordinatoriai
Simona Sidorenko-Tekužė,
Mindaugas Malcevičius ir
Justina Steckytė.

Mokslo metų
eigoje

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus, karjeros
konsultantų 2017-2018 m. m. veiklos planą.

Neformaliojo
švietimo
mokytoja
Simona
Sidorenko-Tekužė,
PUG
mokytojos
Gintarė
Vitkuvienė ir Lina Vičkutė

Mokslo metų
eigoje

6. Vaiko sveikatos puoselėjimas
6.1. Dvasinės sveikatos ugdymas
6.1.1. Rekolekcijos
Sielovados grupės nariai
mokytojams
ir
mokiniams.

6.2. Socialinės ir psichikos sveikatos stiprinimas
6.2.1. Sveikatos ir lytiškumo Visuomenės
sveikatos
ugdymo
bei
rengimo priežiūros
specialistė
šeimai bendroji programa Evelina Miškūnaitė

Advento ir
Gavėnios laikas

2017-12
2018-04

Vertybinio ugdymo veikla organizuojama visiems
norintiems veikloje dalyvauti bendruomenės nariams.
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Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo data

Pastabos

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina
Miškūnaitė,
mokyklos kapelionas kun.
Tadas Rudys

Mokslo metų
eigoje

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus.

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė

2017-12
2018-04

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus.

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė

Mokslo metų
eigoje

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė

Mokslo metų
eigoje

Stendai, skirti Pasaulio Visuomenės
sveikatos
sveikatos
dienų priežiūros
specialistė
paminėjimui.
Evelina Miškūnaitė

Mokslo metų
eigoje

6-7 kl.

Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo
šeimai
bendrosios
programos vykdymas 18 kl. mokiniams klasių
valandėlių metu.
6.3. Kūno sveikatos stiprinimas
6.3.1. Fizinio
aktyvumo
skatinimo
akcija
„Apibėk
aplink
mokyklą“ PUG,1-4kl.
6.3.2
Pateikti informaciją apie
problemas susijusias su
mokinių
sveikatos
išsaugojimu
(traumų
analizė,
mokinių
sveikatos
rodiklių
analizė ir kt.)
6.3.3. Sveikatinamo
veiklos
konsultacijos
mokytojams, vaikams ir
jų tėvams.
6.2.2.

6.3.4.
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Eil.
Nr.
6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Veikla

Atsakingas

Akcija „Kiek sveria 3-6 Visuomenės
sveikatos
klasių
mokinių priežiūros
specialistė
kuprinės?“
Evelina Miškūnaitė

2017-09-18 /
2017-09-29

,,Sveikas Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė
Akcija „Sulčių diena“ 1- Visuomenės
sveikatos
8 kl.
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė
Socialinė pedagogė Daiva
Šuškevičienė
Elvyra
Sveikatinimo programų Visuomenės
sveikatos
(projektų)
priežiūros
specialistė
įgyvendinimas.
Evelina Miškūnaitė

2017-11

Paroda:
maistas”

„Girtumo Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Evelina Miškūnaitė
Psichologo asistentė Justina
Steckytė
6.3.10. Alkoholio, tabako ir kitų Visuomenės
sveikatos
psichiką
veikiančių priežiūros
specialistė
medžiagų
vartojimo Evelina Miškūnaitė
programa:
„Žalingi Psichologo asistentė Justina
įpročiai. Kaip pasakyti Steckytė
NE“.
6.4. Fizinės aplinkos pritaikymas vaiko interesams
6.4.1. Mokyklos bendruomenės Socialinė pedagogė Daiva
narių
apklausos Šuškevičienė
organizavimas
dėl
optimalios
mokyklos
6.3.9.

Vykdymo data

Akcija
akiniai“.

2017-10

Mokslo metų
eigoje

2017-04

2017-02

Mokslo metų
eigoje

Pastabos
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Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo data

Psichologo asistentė Justina
Steckytė
Psichologo asistentė Justina
Steckytė

Nuolat
Mokslo metų
eigoje

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus.

Psichologo asistentė Justina
Steckytė

Mokslo metų
eigoje

Veikla integruojama į kl. vadovų veiklos planus.

Psichologo asistentė Justina
Steckytė
Psichologo asistentė Justina
Steckytė

2018-03
2018-02

Kartą per mokslo metus. Atlikus tyrimą, teikiamos
rekomendacijos klasių vadovams.

Psichologo asistentė Justina
Steckytė

2017-11

Kartą per mokslo metus. Atlikus tyrimą, teikiamos
rekomendacijos klasių vadovams.

Socialinė pedagogė Daiva
Šuškevičienė,
Specialioji
pedagogėlogopedė Asta Kairienė,
Psichologo asistentė Justina
Steckytė
Tėvų klubo veikla.
Mokytoja Jolanta Banienė
Diskusija su tėveliais Direktorius Kęstutis Šaltis,

1 k./mėn.

aplinkos kūrimo.
7. Psichologinė pagalba
7.1.
Individualios
konsultacijos.
7.2.
Smurto
ir
patyčių
prevencijos
įgyvendinimas
klasių
valandėlių metu.
7.3.
Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo
prevencinės programos
įgyvendinimas
klasių
valandėlių metu.
7.4.
Lankstinukas
„Mano
mokykla be patyčių“.
7.5.
PUG, 1–4, 5–8 klasių
mokinių
emocinės
jausenos
mokykloje
įvertinimo tyrimas.
7.6.
5–8 klasių
mokinių
sociometrinis
tyrimas,
gautų rezultatų aptarimas
su klasės vadovu.
8. Bendruomenės telkimas
8.1.
Tėvų
savipagalbos
grupės veikla.

8.2.
8.3.

1 k./mėn.
Visus mokslo

Pastabos
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Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Vykdymo data

Pastabos

direktoriaus pavaduotojas metus, kiekvieną
ugdymui
Mindaugas trečiadienį, nuo
Malcevičius
8 val.
9. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimas
9.1.
Klasių
mikroklimato Socialinė pedagogė Daiva
Kartą per du
Atsižvelgiant į 2016 m. įsivertinimo metu gautus
tyrimas
naudojant Šuškevičienė
mėn.
rezultatus, siekiama kurti saugią mokinių ugdymosi
„Google forms” įrankį.
poreikiams pritaikytą mokymosi, darbo aplinką. Gauti
tyrimų rezultatai analizuojami, sudaromas veiksmų planas
pastebėtoms problemoms šalinti.
prie arbatos puodelio.

____________________________________

