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JURBARKO R. VADŽGIRIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS
PROGRAMA
2015 - 2016 m. m.

TIKSLAS:
1. Kokybiškai organizuoti vaikų ugdymo (si) procesą, skatinti asmenybės raidą saugioje ir
sveikoje aplinkoje, mažinti elgesio taisyklių pažeidimus, analizuoti mokyklos nelankymo
problemas.
2. Organizuoti bei koordinuoti darbą susijusį su alkoholio, tabako bei ,,kvaišalų“ vartojimo
prevencija, elektroninių cigarečių, bei energetinių gėrimų.
3. Konsultuoti SUP mokinius ir jų tėvus.
UŽDAVINIAI:
1. Formuoti palankų mikroklimatą mokykloje.
2. Vykdyti pirminę prevenciją: diskutuoti, išklausyti mokinius, rengti akcijas, organizuoti
renginius mokykloje, vesti klasės valandėles, vykdyti ir dalyvauti rajoniniuose ir kitų
mokyklų rengiamuose projektuose.
3. Vykdyti antrinę prevenciją: analizuoti elgesio, smurto, patyčių ir kitus drausmės pažeidimo
atvejus.
4. Teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą; pedagoginę, socialinę, psichologinę.
5. Supažindinti tėvus ir mokyklos bendruomenės narius su narkotinių bei psichotropinių
medžiagų vartojimo padariniais.
6. Atskleisti pirminės prevencijos būtinumą šeimoje bei mokykloje, pabrėžti tėvų vaidmenį šioje
veikloje.
7. Iškelti sveikatos prioritetą vertybių sistemoje, diegti visuomenės sveikatos supratimą, suteikti
žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti, stiprinti bei gerinti savo ir kitų žmonių sveikatą.

VEIKLOS TURINYS

PLANAS
DATA

ATSAKINGAS

SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS
Diskusija prie apskrito stalo „Noriu gerai
jaustis“
Administracijos, mokytojų ir mokinių
budėjimas mokykloje, valgykloje.
Aktyvus mokytojų ir tėvų budėjimas
poilsio vakarų ir kitų renginių metu.
Tėvų, pedagogų ir kitų su mokinio ugdymu
susijusių asmenų švietimas aktualiais vaikų
ir paauglių psichologijos klausimais

Antradieniais
Pagal patvirtintą
budėjimo grafiką.
Kai vyksta renginys
Nuolat

Mokyklos psichologė
V.Krikščionaitienė
Klasių vadovai, mokyklos
vadovai
Mokyklos psichologė
V.Krikščionaitienė

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INICIJAVIMAS IR KOORDINAVIMAS
Įvairūs popamokiniai renginiai: popietės,
pokalbiai, spektakliai, sportinės varžybos,
diskusijos, išvykos, konkursai ir t.t.

Pagal neformalaus
Neformalaus ugdymo vadovai,
ugdymo programas, Klasių vadovai, mokyklos
klasių vadovų
vadovai.
planus, nepamokinės

Dalyvavimas prevencinėje programoje,
„Gyvai“
Tolerancijos diena
Akcija „Veiksmo savaitė be patyčių“
Akcija ,,Gegužė - Mėnuo be smurto“

veiklos planus
Spalis

G.Zdanavičienė

Lapkritis
Kovas
Gegužė

G.Zdanavičienė
G.Zdanavičienė
G.Zdanavičienė

ANTRINĖS PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINAVIMAS
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl Vaiko gerovės komisijos
veiklos programos ir plano 2015-2016
m. m. .
3. Dėl 5 klasės mokinės Erikos Š.
individualaus ugdymo plano ir programų
individualizavimo.
4. Dėl SUP mokinių sąrašų derinimo
ir teikimo tvirtinimo.
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl prevencinės programos
kūrimo ir
jos įgyvendinimo etapų mokykloje.
2. Dėl individualizuotų ir pritaikytų
programų analizavimo SUP mokiniams.
3. Dėl vaikų elgesio ir
atsakomybės.
4. Dėl mokinių, turinčių kalbos ir
komunikacijos sutrikimų sąrašų derinimo
ir teikimo tvirtinti.
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl prevencinės programos
įgyvendinimo.
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl klasių vadovų vaidmens
dirbant
su rizikos šeimų vaikais
2. Dėl SUP mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo po I -o pusmečio.
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl tėvų švietimo prevencinėmis
temomis .
2. Dėl SUP mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo po II - o pusmečio.

Rugsėjis

A.Jucikienė-komisijos
pirmininkė
Vaiko gerovės komisijos nariai

Rugsėjis

A.Jucikienė-komisijos
pirmininkė
Vaiko gerovės komisijos nariai

Lapkritis

Sausis

Gegužė

A.Jucikienė-komisijos
pirmininkė
Prevencinė darbo grupė
A.Jucikienė
Vaiko gerovės komisijos nariai

A.Jucikienė
Vaiko gerovės komisijos nariai

NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS VYKDYMAS
Individualus darbas su rizikos grupės
moksleiviais bei jų tėvais.
Pasaulinės psichikos sveikatos dienos
paminėjimas
Individualios psichologinės konsultacijos

Nuolat

Soc. pedagogė G.Zdanavičienė
Psichologė V.Krikščionaitienė

Pagal poreikį

Psichologė V.Krikščionaitienė

smurtą patyrusiems mokiniams
Individualūs pokalbiai su problemų
turinčiais vaikais

Nuolat

Soc. pedagogė G.Zdanavičienė

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS RENGINIAI MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
Paskaitos tėvų susirinkime (tema pagal
susitarimą)
Paskaitų – diskusijų ciklas „Kodėl vaikai
tyčiojasi?“ mokiniams atskirose amžiaus
grupėse

Metų bėgyje
Lapkritis-kovas

Tarptautinė Tolerancijos diena mokykloje

Lapkritis

A.Jucikienė
Psichologė V.Krikščionaitienė

Soc. pedagogė G.Zdanavičienė

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA
Mokinių anketinė apklausa, norint
išsiaiškinti žinias, elgesį, nuostatas į
žalingus įpročius

Spalis

Psichologė V.Krikščionaitienė

Pokalbiui – valandėlės nusikalstamumo,
žalingų įpročių prevencijos temomis.

Pagal klasių vadovų
planus
Metų bėgyje

Klasių vadovai

Gyvenimiškų įgūdžių ugdymas
,,Kaip mesti rūkyti“ – metodinės priemonės
pristatymas 8-10 klasių mokiniams
Informacinių stendų, lankstinukų,
laikraščių, skrajučių rengimas, smurto,
žalingų įpročių prevencijos temomis
Integruotos pamokos, susijusios su
,,kvaišalų“ vartojimo, smurto bei patyčių
prevencija
Renginys pasaulinei Nerūkymo dienai
paminėti

Kovas

Soc. pedagogė
Klasių vadovai
G. Zdanavičienė

Kartą per trimestrą
Pagal integruotų
pamokų vedimo
grafiką
Lapkritis

Dalykų mokytojai

VGK nariai

VEIKLA SU SUP MOKINIAIS
Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų pradinis
vertinimas
Dokumentų rengimas Jurbarko PPT

Gavus tėvų
sutikimą

Darbas su vaikais, jų tėvais, turinčiais
SUP.

Pagal PPT
rekomendacijas

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Vaiko gerovės komisijos nariai
A.Jucikienė
Logopedė R.Izokaitienė
Soc. Pedagogė G. Zdanavičienė
Psichologė V.Krikščionaitienė

Angelina Jucikienė

