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KLAIPĖDOS LICĖJAUS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
2014 – 2015 M. M.
Prioritetas:
1. Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.
2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.
Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir
palankios mokinio ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti sąlygas pozityviai mokinių socializacijai.
Uždaviniai:
1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus
bendruomenei aktualiomis temomis.
2. Spręsti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus.
3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus ir teikti rekomendacijas mokytojams dėl
ugdymo metodų ir darbo organizavimo su mokiniais, kurių elgesys yra nepageidaujamas.
4. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus) mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,
saugumo užtikrinimo klausimais.
5. Organizuoti krizės valdymo priemones įvykus krizei.
Priemonės tikslui ir uždaviniams įgyvendinti
Eilės
Veikla
Nr.
1.
Vaiko gerovės komisijos
posėdžių organizavimas.

2.
3.

4.

5.

6.

Vaiko gerovės komisijos stendo
atnaujinimas.
Informacijos apie Vaiko gerovės
komisijos veiklą pateikimas
licėjaus internetinėje svetainėje.
Prevencinių programų temų
numatymas integruojant į dalykus
ir klasės vadovų veiklą.
Pagalbos modelio taikymas
elgesio ir emocijų sutrikimų
turintiems mokiniams.
Kompetencijų gilinimas kursuose,
seminaruose, studijuojant
prevencinę, psichologinę,
specialiąją pedagoginę ir kt.

Laikas

Atsakingi

Kartą per
trimestrą
(esant poreikiui –
dažniau)
Rugsėjis
Sausis
Vasaris

Elena
Burbienė
Vaiko gerovės
komisija
Elena
Burbienė

Rugsėjis

Vaiko gerovės
komisija.

Visus mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija.

Visus mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija.

Pastabos

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

literatūrą.
Pedagogų, tėvų (globėjų,
Visus mokslo
Vaiko gerovės
rūpintojų) konsultavimas
metus
komisija.
prevenciniais, psichologiniais
ugdymo klausimais.
Vaiko gerovės komisijos veiklos
Birželis
Elena
ataskaitos rengimas.
Burbienė
PREVENCINĖ VEIKLA (mokinių saugumo užtikrinimo priemonės)
1-4, 5-8 ir 9-12 licėjaus klasių
Rugsėjis
1-4 klasių
mokinių, jų tėvų (globėjų,
mokytojos,
rūpintojų) supažindinimas su
5-8 ir 9-12
licėjaus mokinio elgesio
licėjaus klasių
taisyklėmis, lankomumo tvarkos
vadovai
aprašu pasirašytinai, poveikio
priemonių taikymu netinkamai
besielgiantiems mokiniams,
drausminimo ir skatinimo tvarka.
Tarnybinių pranešimų
Visus mokslo
Elena
nagrinėjimas ir poveikio
metus
Burbienė
priemonių taikymas:
1-8 klasės,
9-12 klasės.
Mokinių uniformos kontrolė:
Visus mokslo
Elena
1-4 klasės,
metus
Burbienė
5-8 klasės,
Inga
9-12 klasės.
Kačinskaitė
Situacijos analizė, poveikio
Klasių vadovai
priemonių taikymas.
Pamokų lankomumo kontrolė.
Visus mokslo
Klasių vadovai
Lankomumo
Lankomumo suvestinių
metus,
suvestinių
ataskaitos.
iki mėnesio 5 d.
ataskaitos
pristatomos
kiekvieną mėnesį.
Vėluojančių į pamokas mokinių
Visus mokslo
Elona
kontrolė.
metus
Kerpienė
Klasių vadovai
Dalykų
mokytojai
Dalyvavimas klasės tėvų bei
Pagal poreikį
Vaiko gerovės
licėjaus tėvų susirinkimuose.
komisija
Pagalba klasių vadovams
Visus mokslo
Elena
organizuojant klasės valandėles.
metus, pagal
Burbienė
poreikį
Inga
Kačinskaitė
Renata
Arlauskienė
Mokytojų budėjimas pertraukų
Visus mokslo
Elena
metu kieme, valgykloje,
metus
Burbienė
mokyklos aukštuose.
SPECIALUS UGDYMAS
Pirmokų adaptacijos ypatumų
Rugsėjis -Gruodis
Rasa
aptarimas.
Lindžienė

Penktokų adaptacijos ypatumų
Rugsėjis -Gruodis
Renata
aptarimas.
Lygnugarienė
19. Naujai atvykusių mokinių
Visus mokslo
Elena
adaptacijos ypatumų aptarimas.
metus
Burbienė
KRIZIŲ VALDYMAS
20. Krizės aplinkybių įvertinimas,
Esant krizinei
Elena
krizės valdymo plano rengimas.
situacijai
Burbienė
21. Informacijos apie krizę rengimas
Esant krizinei
Elena
ir pateikimas licėjaus
situacijai
Burbienė
bendruomenei.
22. Licėjaus bendruomenės grupių ir
Esant krizinei
Vaiko gerovės
asmenų, kuriems reikalinga
situacijai
komisija
švietimo pagalba įvertinimas ir
pagalbos organizavimas.
PREVENCINIAI RENGINIAI
PREVENCIJA:
Veikla
Dalyviai
Laikotarpis
Supažindinimas su licėjaus vidaus
Licėjaus naujokai,
Rugsėjis
tvarkos taisyklėmis. Instruktažai.
5-8 ir 9-12 klasių
mokiniai
Klasės valandėlės „Vaiko teisės ir
3-4 klasės
Spalis
pareigos“.
Akcija „Sau ir kitiems“ tolerancijos
Licėjaus mokiniai Lapkričio 14savaitei paminėti.
oji
Kalėdinė labdaros paramos akcija
Licėjaus
Gruodis
„Kalėdiniai laiškai“.
mokytojai,
mokiniai ir jų
tėveliai
Renginys „Karjeros diena”.
5-12 klasių
Vasaris
mokiniai
Akcija „Savaitė be patyčių“.
1-4, 5-8, 9-10
Kovas
klasės
18.

Renginys žalingų įpročių prevencijai.

7 klasės

Balandis

Akcija Tarptautinei šeimos dienai
1-4, 5-8 klasės
Gegužė
paminėti
Akcija Tarptautinei vaikų gynimo dienai
1-4 klasės
Gegužėpaminėti.
Birželis
SPECIALISTŲ PASKAITOS:
Klasės valandėlės mokiniams karjeros
1-4, 5-8 ir 9-12
Visus metus
temomis (pagal karjeros parengtą planą)
klasės
ir kitomis aktualiomis mokiniams
prevencinėmis temomis.
Klasės valandėlės mokiniams
7-8 klasių
Vasaris
„Lyderystės mokykla“.
mokiniams
TIRIAMOJI VEIKLA:
Naujokų adaptacijos tyrimas, duomenų
analizė, individualus darbas su mokiniu.
1-okų ir 5-okų adaptacijos tyrimas.
1-os ir 5-os klasės

Pirmas

Atsakingi
E. Kerpienė
E. Burbienė
E. Burbienė
Klasių mokytojai
D. Jonauskis
Klasės vadovai
R. Kontautienė
D. Jonauskis
A. Niparavičienė
Klasės vadovai
A. Virketytė
E. Burbienė
R. Lindžienė
S. Rybakova
D. Jonauskis
L. Šmaižienė
D. Jonauskis
Klasių vadovai
R. Lindžienė
A. Virketytė

L. Šmaižienė
E. Burbienė
S. Rybakova

Klasių vadovai

pusmetis
Numatomi rezultatai:
1. Mokiniai gilins žinias apie psichotropinių medžiagų vartojimo žalą.
2. Klasių valandėlių metu atliks kūrybines užduotis, ugdys vertybines nuostatas.
3. Dalyvaudami renginiuose, mokysis bendravimo ir atsakingumo įgūdžių.

SUDERINTA
Klaipėdos licėjaus
Vaiko gerovės komisijos
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