PATVIRTINTA
Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-47

KAUNO ,,PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021-2022 M.M. VEIKLOS PLANAS
Prioritetai:
1. Efektyvi vaiko gerovės komisijos veikla.
2. Kokybiška pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams.
Tikslas – rūpintis saugia ir palankia ugdytinių mokymosi aplinka, atsižvelgiant į mokyklos veiklos tikslus:
*Vykdant ,,Darnios mokyklos“ ir ,,Laikas kartu“ programas skatinti pozityvų mokinių elgesį, savanorystę ir gerinti mokyklos klimatą bei patyčių
prevenciją.
* Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams ugdymo(si) įvairovę, naudojant IKT bei sukuriant sveikesnių, bei šiuolaikinių ugdymosi sąlygų.
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Priemonė

Laikotarpis

Rugsėjis,
Mokymosi erdvių saugumo analizė, mokyklos ir kiemo aplinkų
Sausis,
stebėsena ir vertinimas
gegužė
COVID-19 prevencija, informacinė sklaida, pranešimų
Rugsėjis
viešinimas
Mokyklos bendruomenės patyčių prevencijos įvertinimas
Spalis,
kovas
Prevencinių programų įgyvendinimas
Gegužė
,,Laikas kartu“ programos vykdymo koordinavimas
Individualių pagalbos planų, pritaikytų programų SUP
mokiniams rengimo koordinavimas
Bendruomenės švietimas: paskaitos, kvalifikacijos kėlimo
iniciatyvos
Programos ,,Darni mokykla“ įgyvendinimas
Pirminis vaikų SUP vertinimas
Pirmokų ir naujokų adaptacijos stebėsena, pagalbos teikimas.

Spalis gegužė
Rugsėjis,
birželis
Visus
metus
Iki gegužės
Visus
metus
Rugsėjis

Atsakingas asmuo

Pastabos

E. Kurklietienė, S.
Kapeliorienė

Dalyvauja pavaduotojai ūkiui,
ūkvedžiui, VSPS

E. Kurklietienė,

Tamo, mokyklos svetainė, klasių
tėvų susirinkimai

L. Lipkytė, S.
Kapeliorienė
N. Vilimaitė
L. Lipkytė, I.
Jakovičienė
J. Lišauskienė
E. Kurklietienė
N. Vilimaitė, I.
Jakovičienė
J. R. Lišauskienė,
L. Lipkytė
L. Lipkytė

Įsitraukia mokinių tėvai
Nuolat integruotai ugdymo
procese
Dalyvaujant ir konsultuojant VŠĮ
,,Lions QUEST“ kuratoriams
Bendradarbiauti su klasės vadovu
Bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, įtraukiant VSPS
Bendradarbiaujant su klasių
mokytojais
Pagal poreikį, bendradarbiaujant
su klasių mokytojais
Pranešimas pirmokų tėvų
susirinkimuose
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Socialinės paramos ir mokinių nemokamo maitinimo
organizavimas, stebėsena
Mokinių emocinį intelektą stiprinantys renginiai -,,Draugiško
dramblio“ olimpiada
Savanorystės projekto „Ketvirtokas – pirmokui“ analizė

Visus
metus
Balandis
Gegužė

L. Lipkytė, N.
Vilimaitė
I.
Jakovičienė

Gabių antrokų intelekto vertinimas pagal RAVEN‘o metodiką

Gegužė

L. Lipkytė

Projektų, skirtų mokinių socializacijai, rengimas ir
įgyvendinimas (,,Korupcijai – NE“, ,,Tolerancijos diena“,
Patyčių mažinimo projektas, dalyvavimas „Savaitės be
patyčių“ renginiuose)
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai VGK veiklai analizuoti,
apibendrinti ir vertinti informaciją apie pagalbos vaikui ir
šeimai veiksmingumą
Projektai, skirti mokinių saviraiškai ir pilietiškumui stiprinti
(atšvaitai, vėlavimas, teisės ir pareigos, Seniūnų klubo
inicijuoti renginiai)
Edukacinių erdvių patobulinimas: IKT atnaujinimas
(hibridinės aplinkos kūrimas), įdiegimas, baldų naujoms
planšetėms įsigijimas ir sumontavimas
Mokinių sveikatos stiprinimo renginiai (Solidarumo bėgimo ir
sporto šventės, integruotos pamokos, skirtos pažinčiai su
naujomis sporto šakomis, mokinių higienos ir kt. tyrimai)
Krizių valdymo komandos posėdžiai

Balandis

N. Vilimaitė, D.
Asakavičienė

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
21.

N. Vilimaitė

Visus
metus

E. Kurklietienė

Visus
metus

N. Vilimaitė

Visus
metus

E. Kurklietienė

Visus
metus

N. Vilimaitė, E.
Suchockienė

Visus
metus
Visus
metus

E. Kurklietienė, J.
Lišauskienė
E. Kurklietienė

Bendradarbiavimas su mok.
tėvais, soc. paramos skyriumi
Bendradarbiaujant su klasių
auklėtojais
Bendradarbiaujant su Savanorių
būrelio vadove ir ugdytiniais
Bendradarbiaujant su Kauno PPT
psichologais
Bendradarbiauti su klasių
mokytojais
Įsivertinimas ir rezultatų
pasimatavimas – duomeninis
grįstos projekcijos veiklos kaitai
Įtraukti klasių vadovus ir
dalykininkus
Kartu su pavad. ūkiui

________________________________________

Įtraukti mokinius ir jų šeimų
narius, VSPS, sveikatos
stiprinimo darbo grupės narius
Pagal poreikį
KPPT, ŠVĮ ,,Šeimos santykių
institutas“, Vaikų teisės, Eigulių
seniūnija ir kt.

