PATVIRTINTA
Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos direktoriaus
2019 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. V-17
priedas

KAUNO ,,PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS
Prioritetai:
1. Efektyvi vaiko gerovės komisijos veikla.
2. Kokybiška pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams.
Tikslas – Siekiant pagerinti mokyklos klimato ir patyčių prevencijos situacijos rodiklius, parengti naują sveikatą stiprinančios mokyklos programą, orientuotą į
visos bendruomenės, bei saugaus mokinių elgesio modeliavimą.
Eil.
Nr.

Priemonė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Organizuoti mokymus mokytojams Krizių
postvencijos tema
Pranešimas mokytojams ,,Kaip padėti
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams“
Lankstinukas mokytojams ,,Kaip padėti
berniukui siekti aukštesnių pasiekimų
Pirmokų ir naujokų adaptacijos tyrimas.
Mokinių emocinį intelektą stiprinantys
renginiai -,,Draugiško dramblio“ olimpiada
Savanorystės projekto „Ketvirtokas –
pirmokui“ analizė
Gabių antrokų intelekto vertinimas pagal
RAVEN‘o metodiką.
Prevencinių programų taikymas(,,STEP”,
,,VEIK“)
Projektų, skirtų mokinių socializacijai,
rengimas ir įgyvendinimas (,,Korupcijai –
NE“, ,,Tolerancijos diena“, Patyčių mažinimo
projektas, dalyvavimas „Savaitės be patyčių“
renginiuose).

Terminas

Sausis
Sausis
Vasaris

Atsakingas asmuo

Pastabos

E. Kurklietienė
J. Tamašauskienė
J.R. Lišauskienė

Kovas
Balandis

V. Lukauskienė
J. Tamašauskienė, J.R. Lišauskienė

Gegužė

V. Lukauskienė

Birželis

V. Lukauskienė

Birželis

J. Tamašauskienė, J.R. Lišauskienė

Birželis

V. Lukauskienė

IIa, IIb, IIc, IVa kl. mokytojai ir mokiniai
Įtraukti klasių mokytojus, aktyvius ir
gabius mokinius
Bendrdarabiauti su mokytojais, mokinių
tėvais
Tėvai, taip pat ir kt. VGK nariai

Bendradarbiauti su klasių mokytojais
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Paskaitos mokinių tėvams (apie emocinio
intelekto ugdymą, pozityvius auklėjimo
būdus).
,,Mokinio užrašų“ patobulinimas įvedant
mokinių vertybinių nuostatų schemą
Individualaus plano spec. poreikių turinčiam
mokiniui sudarymas.
SUP turinčių mokinių diagnozavimas, pagalbų
numatymas, pagalbų teikimo tvarkaraščių
sudarymas.
Sveikatą stiprinančios mokyklos programos
„Papartiada“ parengimas 2020-2024 m.
Pirmokų ir naujokų adaptacijos stebėsena,
pagalbos teikimas.
Organizuoti Vaiko gerovės komisijos
posėdžius savo veiklai analizuoti, apibendrinti
ir vertinti informaciją apie pagalbos vaikui ir
šeimai veiksmingumą
Dalyvauti ir organizuoti kvalifikacijos
tobulinimo renginius vaikų gerovės didinimo
temomis
Socialinių mokinių reikmių tenkinimas
(maitinimas, socialinė parama).
Projektai, skirti mokinių saviraiškai ir
pilietiškumui stiprinti (atšvaitai, vėlavimas,
teisės ir pareigos, Seniūnų klubo inicijuoti
renginiai).
Tėvų švietimas, konsultavimas (pranešimai,
filmai, lankstinukai, stendai, informacijos
sklaida per Tamo dienyną)
Mokinių sveikatos stiprinimo renginiai
(šventės, integruotos pamokos, tyrimai).

Rugpjūtis

VGK nariai

Rugsėjis

J. Lišauskienė

Rugsėjis

J. Lišauskienė

Tartis su klasių mokytojais
Bendradarbiauti su klasės vadovu
Supažindinti ir tartis su mokinių tėvais

Rugsėjis

J. Lišauskienė

Lapkritis

J. Tamašauskienė, V. Lukauskienė

Gruodis

E. Kurklietienė

Gruodis

VGK nariai

Gruodis

V. Lukauskienė

Gruodis

V. Lukauskienė

Bendradarbiauti su sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklu

Įsivertinimas ir rezultatų pasimatavimas –
duomeninis grįstos projekcijos veiklos
kaitai
KPKC, Všį ,,Šeimos santykių institutas“,
SPPC
Bendradarbiauti su soc, paslaugų centru
Įtraukti klasių vadovus ir dalykininkus

1-2 kartus
per metus,
esant
poreikiui
Ne rečiau
kaip 3 kartus
per mokslo
metus

J. Tamašauskienė, V. Lukauskienė,
J.R. Lišauskienė

VSPS
Įtraukti mokinius ir jų šeimų narius
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21. Krizių valdymo komandos posėdžiai.
22.

Pagal poreikį E. Kurklietienė

Mokinių problemų individualus ir grupinis
Pagal poreikį V. Lukauskienė,
sprendimas (klasės valandėlės).
J. Tamašauskienė
__________________________________________________

Tariantis su klasių vadovais

