PATVIRTINTA
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. VĮ-282
Vaiko gerovės komisijos 2018 – 2019 mokslo metų
veiklos planas
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka,
orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius
ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos sritis
Įtraukusis
ugdymas

Veiklos
1.1. Mokytojų susitikimas „SUP
mokinių pasiekimai, galimybės,
sunkumai“ (buvusių 4 klasės mokinių
mokytojų informacija 5 klasių
mokytojams)
1.2. Pirmokų pasiekimų aprašų
analizė, pagalbos pagal poreikius
planavimas
1.3. SUP mokinių iniciatyvumo,
aktyvumo, kūrybiškumo ugdymas:
skatinimas dalyvauti įvairiuose
renginiuose, pristatymų rengimas,
viešųjų kalbų rengimas ir kt.
1.4. Bendradarbiavimas su
mokytojais: naujai ištirtų SUP
mokinių įtraukimo į ugdymo procesą
pamokų metu stebėjimas
1.5. Mokytojų konsultavimas ir
pagalba rengiant mokiniams
pritaikytas dalykų bendrąsias
programas
1.6. SUP mokinių pusmečio / metų
pažangos ir pasiekimų vertinimo
rezultatų aptarimas ir jų pristatymas
tėvams
1.7. Specialiojo ugdymo savaitė (pagal
atskirą planą)
1.8. Būsimųjų pirmokų pažintinė
savaitė

Informacinė – 2.1. Mokinio mokymo(si) stiliaus
tiriamoji veikla nustatymas, aptarimas su mokiniu, jo
tėvais (globėjais, rūpintojais), mokinį
mokančiais mokytojais

Vykdymo
laikas
Rugsėjo mėn.

L. Urbelienė

Spalio mėn.

L. Urbelienė

Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė

Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė

Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė

Vasario,
birželio mėn.

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė

Balandžio
mėn.
Birželio mėn.

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė
G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė,
V. Imbrasienė
L. Urbelienė,
G. Bernotaitė

Per rugsėjo
mėn.

Atsakingas

2.2. Pirminis vaikų specialiųjų
ugdymosi poreikių, kylančių
ugdymo(si) procese, įvertinimas
2.3. Tyrimas „Pirmokų adaptacija
progimnazijoje“
2.4. Tyrimas „Penktokų adaptacija
progimnazijoje“
2.5. Naujai į progimnaziją atvykusių
mokinių adaptacijos stebėjimas
2.6. Apklausa ,,Specialiosios
pedagoginės pagalbos teikimas:
sėkmės, problemos“; apklausos
rezultatų aptarimas

3.

Švietėjiška
veikla

2.7. Specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių, lankančių specialiąsias ir
logopedines pratybas, fizinės,
emocinės savijautos ir elgesio
ypatumų stebėsena
2.8. Klasės socialinis pasas:
- socialinės rizikos šeimos,
- mokiniai, neturintys abiejų ar vieno
iš tėvų,
- globojami mokiniai,
- mokiniai, turintys mokymosi
problemų,
- socialiai remiami mokiniai,
- mokiniai, turintys elgesio ir emocinių
problemų
2.9. Aktualios medžiagos sveikos
gyvensenos, delinkventinio elgesio
veiksnių prevencijos temomis,
sveikatos išsaugojimo, stiprinimo ir
socialinių įgūdžių mokymosi
klausimais rinkimas ir viešinimas
progimnazijos internetinėje svetainėje
www.alipniunomokykla.lt
2.10. Mokinių pamokų lankomumo
stebėsena
2.11. Poveikio priemonių taikymas ir
pagalbos teikimas netinkamai
besielgiantiems mokiniams
3.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų)
konsultavimas dėl mokymo(si) /
ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos
vaikui teikimo
3.2. Progimnazijos bendruomenės
švietimas vaiko teisių apsaugos,
prevencijos, vaikų saviraiškos

Pagal poreikį

Spalio mėn.
Spalio mėn.
Dvi savaites
po atvykimo į
progimnaziją
Gruodžio
mėn.
1 savaitė;
birželio mėn.
1 savaitė
Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė,
V. Imbrasienė
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė
V. Imbrasienė
G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė

Per rugsėjospalio mėn.;
nuolat
tikslinama

V. Imbrasienė

Visus mokslo
metus

V. Imbrasienė,
G. Bernotaitė,
R. Railienė

Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus

V. Imbrasienė,
L. Urbelienė
V. Imbrasienė

Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė,
V. Imbrasienė

Pagal poreikį

V. Imbrasienė,
L. Urbelienė

plėtojimo ir kitose vaiko gerovės
srityse
3.3. Kvalifikacijos tobulinimo
renginių vaikų socialinių ir emocinių
kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko
gerove susijusiose srityse
rekomendavimas progimnazijoje
dirbantiems mokytojams
3.4. Progimnazijos visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto
konsultacijos pedagogams
3.5. Konsultacijos būsimųjų pirmokų
tėvams (globėjams, rūpintojams)
3.6. Tėvų dienos
3.7. Bendradarbiavimas su Vaikų
teisių apsaugos skyriaus specialistais,
Panevėžio apskrities VPK Panevėžio
m. PK viešosios policijos skyriaus
specialistu, Panevėžio miesto
Sveikatos biuru, Pedagogine
psichologine tarnyba, Panevėžio
švietimo centru
3.8. Dalyvavimas miesto
organizuojamuose prevenciniuose
renginiuose, akcijose, projektuose
3.9. Tarptautinės Tolerancijos dienos
paminėjimas
3.10. Susitikimas su psichologu

3.11. Intervencija smurto ir / ar
patyčių atvejais

4.

Kita
prevencinė
veikla

Pagal poreikį

L. Urbelienė

Pagal poreikį

R. Railienė

Birželio,
rugpjūčio
mėn.
Du kartus per
mokslo metus
Visus mokslo
metus

G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė,
V. Imbrasienė
V. Petrulevičienė,
L. Urbelienė
L. Urbelienė,
G. Bernotaitė,
E. Matkevičienė,
V. Imbrasienė

Visus mokslo
metus

VGK, pagal
renginio pobūdį

Lapkričio
mėn.
Bent kartą
per mokslo
metus
Visus mokslo
metus

S. Zavadskienė,
V. Imbrasienė
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė

3.12. Penktų klasių mokinių-tėvųmokytojų konferencija ,,Pažink,
suprask, padėk“

Lapkričio
mėn.

3.13. Praktinis seminaras-susitikimas
(13 klasės pamoka) su pirmų klasių
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
,,Mokau vaiką mokytis“
4.1. Olweus patyčių prevencijos
programos įgyvendinimas (II etapas)

Lapkričio
mėn.

4.2. Saugaus eismo pamokėlės
1-4 klasių mokiniams

Iki
pirmojo
pusmečio
pabaigos
Visus mokslo
metus

V. Petrulevičienė,

V. Imbrasienė,
L. Urbelienė
V.Petrulevičienė,
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė,
5 klasių vadovai
L. Urbelienė,
N. Misevičienė,
V. Kielienė
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė
V. Imbrasienė

4.3. Neigiamų socialinių veiksnių
projektas „Mes prieš, o Tu? 2018“
4.4. V solidarumo bėgimas
4.5. Prevencinių programų diena
,,Galiu gyventi kitaip“
4.6. Renginių ciklas „Veiksmo savaitė
be patyčių 2019“ (pagal atskirą planą)

Iki gruodžio
31 d.
2018-10-24
Lapkričio
mėn.
Kovobalandžio
mėn.

V. Imbrasienė

4.7. Renginių organizavimas
mokiniams, tėvams (globėjams,
rūpintojams) sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo klausimais

Skelbiama
progimnazijos
mėnesio
veiklos
planuose

V. Imbrasienė,
Z.
Kavaliauskaitė

Balandžio
mėn.
Gruodžio
mėn.
Spaliobalandžio
mėn.
2018-10-23

E. Oldenburg,
V. Imbrasienė
E. Oldenburg,
V. Imbrasienė
V. Imbrasienė

Nesant
poreikiui,
bent kartą per
metus

V. Petrulevičienė

4.8. Labdaros akcijos:
,,Padėkime beglobiams“
,,Ištieskime gerumui ranką“
4.9. Šauniausios klasės rinkimai
(dalyvės – 5-8 klasės)

5.

Krizių
valdymas

4.10. 7 klasių mokinių viktorina su
Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos
mokiniais „Būk stilingas – rūkymas
nebemadingas“
5.1. Krizių valdymo veiklos ir / ar
veiksmų aptarimas

Esant poreikiui, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.
Parengta Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 2018-09-20, protokolo Nr. VG-11
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ligita Urbelienė
______________________________________________

V. Imbrasienė
L. Urbelienė,
V. Imbrasienė
V. Imbrasienė

V. Imbrasienė

