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1.

SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokyklos Vaiko gerovės komisija (VGK) dirbo pagal Kaišiadorių specialiosios mokyklos
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą mokyklos
direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.V-112 .
2012 m. vyko 12 VGK posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjami naujai atvykusių mokinių
adaptacijos, darbo su rizikos grupės mokiniais, sveikatos problemų turinčių mokinių problemos,
klasių komplektavimo 2012-2013 m.m., mokinių specialiųjų poreikių įvertinimo, prevencinio darbo
ir kiti klaussimai. Vyko 3 išplėstiniai posėdžiai, kuriuose dalyvavo mokyklos naktinės auklėtojos,
mokinių tėvai, kitų įstaigų socialiniai darbuotojai.
VGK rengė dokumentus visų mokinių specialiųjų poreikių grupių ir lygių išvadų pakeitimui,
bendravo su Kaišiadorių PPT specialistais, teikė papildomą informaciją. Vykdė 10 mokinių
specialiųjų poreikių pakartotinį vertinimą Kaišiadorių PPT. Bendradarbiavo su mokytojais,
auklėtojais, tėvais, globėjais, spręsdami įvairius mokinių ugdymo, sveikatos ir kitus klausimus.
Teikė rekomendacijas administracijai dėl geresnių mokinių poreikių tenkinimo, koordinavo
prevencinį darbą mokykloje.
Vyko VGK pedagoginės socialinės pagalbos grupės darbas su rizikos grupės mokiniais
(turinčiais socialinės adaptacijos problemų) pagal socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams
planą. Šiam darbui vadovavo socialinis pedagogas A.Jočiūnas. Jis vedė socialaus elgesio įgūdžių
lavinimo užsiėmimus vyresniųjų specialiųjų klasių grupėse, tema „Socialus elgesys. Kokio elgesio
iš paauglių tikisi visuomenės nariai?“.
Psichologė atliko tyrimą „Mokinių psichosocialinė adaptacija ir psichologinis mikroklimatas“.
Stebėta ir aptarta naujai atvykusių mokinių adaptacija, pradinių ir lavinamųjų klasių mokinių
elgesys ir emocijos.
Dalyvauta projekte „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“,
įgyvendinant smurto prieš vaikus prevencines priemones. Atvyko „Arbatinė ant ratų“. Pokalbiuose
su arbatinės darbuotojomis noriai bendavo specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.
Mokykla dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių“. Pravestas renginių ciklas. Dalyvauta Kaišiadorių
rajono mokinių konkurse „Socialinė reklama prieš smurtą“. Sukurtas filmas „Mes esame“, rajone
laimėjo 1-mą vietą.
Mokykloje krizių nebuvo, sumažėjo alkoholio ir tabako vartojimo atvejų, tačiau išlieka svarbios
teisės pažeidimų, smurto problemos, kurias numatome spręsti 2013 m.
2. PROGRAMOS TIKSLAS
Tobulinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimą, sudarant
palankias sąlygas mokinio asmenybės plėtotei ir socialinei raidai.

3. PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
•
•
•
•
•

•

Vykdyti specialiųjų poreikių mokinių pažinimą, sudarant geras sąlygas jų asmenybės
plėtotei.
Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pakartotinius įvertinimus, siūlyti tėvams
šiuos poreikius įvertinti PPT.
Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus mokykloje.
Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir vertybes, vykdant žalingų įpročių prevenciją.
Teikti siūlymus mokyklos administracijai, mokytojų tarybai, mokytojams, tėvams dėl
specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymosi
poreikių tenkinimo.
Bendradarbiauti su Kaišiadorių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais,
kelti kvalifikaciją.

4. DARBO GRUPĖ
Kiuršinienė Veronika, pavaduotoja ugdymui, koordinatorė.
Juzefa Šestakauskienė, sekretorė.
Nariai:
Algis Jočiūnas - socialinis pedagogas.
Reda Pažėrienė - direktorė.
Rita Vėželienė - psichologė.
Bronislava Labanauskienė - logopedė.
5. VEIKLOS PLANAS
Eil
Nr.
1.

Veiklos turinys

Vykdymo žingsniai

Vykdytojai

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai:

Kas antrą mėnesį

V.Kiuršinienė
(komisijos nariai)
V.Kiuršinienė

•
•

•

•

•

•

2013 m. sausis
dėl VGK veiklos programos 2013
m.;
dėl specialiųjų poreikių mokinių 2013 m vasaris
pažinimo, jų asmenybės plėtotės;

V.Kiuršinienė
B.Labanauskienė,
R.Vėželienė,
klasių mokytojai
V.Kiuršinienė,
dėl veiksmo savaitės „Be patyčių“ 2013 m. kovas
A.Jočiūnas,
organizavimo mokykloje;
R. Vėželienė
2013
m.
balandisV.Kiuršinienė
dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
gegužė
B.Labanauskienė,
mokinių nukreipimo į Kaišiadorių
R.Vėželienė
PPT pakartotiniam ištyrimui;
2013
m.
gegužė
A.Jočiūnas
dėl tyrimo „Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo paplitimo mokinių tarpe“
rezultatų aptarimo;
2013 m. birželis
B.Labanauskienė
dėl mokymo namie ugdymosi
rezultatų;
V.Kiuršinienė,
2013 m. birželis

dėl mokinių ugdymosi pokyčių
6-10 klasėse;
• dėl naujai atvykusių mokinių
adaptacijos mokykloje;
• dėl specialiųjų poreikių mokinių
gautų PPT išvadų ir rekomendacijų
aptarimo;
• dėl tyrimo „Mokytojų ir mokinių
tarpusavio santykiai, jų įtaka
mokymosi procesui“ 5-10 klasėse
duomenų analizės ir sklaidos.
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo
grupės veikla
•

2.

2013 m. rugsėjis

Pagal tėvų ir mokytojų
pageidavimus

klasių vadovai.
R.Vėželienė,
klasių mokytojai
V.Kiuršinienė,
specialistai,
klasių vadovai
A.Jočiūnas

Pagal socialinės
pedagoginės pagalbos
mokiniams planą
(kartą per savaitę)
Saugumo įgūdžių lavinimo grupė „Kelias 2013 m.vasaris namo“ (pradinės klasės)
gegužė

A.Jočiūnas

4.

Sveikatos programos „Sveika aplinkasveikas aš“ vykdymas

2013 m. vasarisgruodis

5.

Parengti ir vykdyti Neformaliojo švietimo
programą „ Keliaukim, draugaukim,
sportuokim“
Literatūros paroda skaitykloje“ „Patyčoms
ne“

2013 m. vasarisbirželis
2013 m. kovas

R.Markevičienė
V.Kiuršinienė
V.Janušienė
J.Šiurkus
I.Kisielienė
A.Šimaitė
A.Sinkevičienė

2013 m. kovas, gegužė

A.Jočiūnas

2013 m. kovo 18-24 d.

R.Vėželienė
A.Jočiūnas

2012 m. gegužė,
rugsėjis

R.Vėželienė

2013 m. gegužės 15 d.

Kaišiadorių PPT
specialistai
R.Vėželienė

3.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Socialaus elgesio įgūdžių lavinimo
užsiėmimai vyresniųjų specialiųjų klasių
grupėse (5-8 ir 9-10) „Socialus
(visuomenei priimtinas) elgesys. Kokio
elgesio iš paauglių tikisi visuomenės
nariai“
Dalyvavimas veiksmo savaitėje „Be
patyčių“:( video filmų peržiūra, grupinis
darbas 5-10 klasės „Smurtas ir patyčios
mokykloje“)
Lavinamųjų ir pradinių specialiųjų klasių
mokinių emocinės būklės bei elgesio
ypatumų stebėjimas
„Arbatinės ant ratų“ vizitas mokykloje
Tiriamoji veikla.
Lavinamųjų ir pradinių klasių mokinių
emocinės būklės bei elgesio ypatumai
Piešinių konkursas tarptautinei nerūkymo
dienai paminėti

2013 m. gegužėrugsėjis
2013 m. gegužė

Klasės valandėlės prevencine tema.
( Pagal klasės vadovų veiklos programas)

2013 m. rugsėjisgruodis

R.Vėželienė

V.Kiuršinienė
R.Markevičienė
I.Kuzinevičienė
V.Kiuršinienė
Kl.vadovai

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Mokyklos vieningų reikalavimų ir elgesio
normų aptarimas mokinių grupėse
Naujai atvykusių ir 5-tų klasės
psichologinis įvertinimas,
charakterizavimas. Rengiamos
psichologinės charakteristikos bei
rekomendacijos darbui su šiais vaikais
Grupinis darbas su 5-10 klasių mokiniais
„Konfliktai tarp mokinių ir mokytojų , bei
jų sprendimo būdai“. Dalyvaujant
Kaišiadorių PPT darbuotojams
Literatūros paroda skaitykloje
„Pražūtingas svaiginimasis“
Stendinė medžiaga skirta pasaulinei AIDS
dienai paminėti
Tiriamoji veikla.
„Mokytojų ir mokinių tarpusavio
santykiai, jų įtaka mokymosi procesui“ 510 klasių mokiniai. Tyrimų duomenų
analizė ir sklaida
Tiriamoji veikla.
Naujai atvykusių mokinių psichosocialinis
adaptacija
Prevencinis renginys, dalyvaujant
Kaišiadorių policijos komisariato
darbuotojams
Paskaita tėvams (globėjams) informavimas
apie institucijas, teikiančias pagalbą
pavartojus narkotinių ar kitų
psichotropinių medžiagų, patytus emocinę,
fizinę ar seksualinę prievartą ir pan.
Bendrosios relakcijos programa.
Užsiėmimai mokiniams, turintiems vidinės
įtampos požymių
Valandėlės mokiniams, turintiems žalingų
įpročių prevencijos tematika
Veikla su 2 mokinių grupėmis patyčių ir
žalingų įpročių prevencijos klausimais
klasių valandėlių metu
Esant krizinei situacijai, teikti reikalingą
pagalbą
Individualus ir grupinis pedagogų,
mokinių, tėvų švietimas aktualiais
mokymo, pagalbos mokiniui klausimais

2013 m. rugsėjis

A.Jočiūnas

2013 m. spalis

R.Vėželienė

2013 m. lapkritis

A.Jočiūnas

2013 m. lapkritis

A.Sinkevičienė

2013 m. gruodis

R.Markevičienė

2013 m. gruodis

A.Jočiūnas

2013 m. gruodis

R.Vėželienė

Renginio tema ir laikas
derinamas su policijos
komisariatu
Tėvų susirinkimų
metu ( pagal atskirą
grafiką)

A.Jočiūnas

Per mokslo
pagal poreikį

A.Jočiūnas

metus, R.Vėželienė

Klasių
ir
grupių R.Vėželienė
valandėlių metu
(pagal planą)
Kartą per ketvirtį su
A.Jočiūnas
kiekviena grupe
Susidarius krizinei
situacijai
Ištisus metus pagal
poreikį

6. SIEKTINI REZULTATAI
1. Gerės paslaugų teikimas specialiųjų poreikių mokiniams.
2. Įsitvirtins specialiųjų poreikių mokinių individualizuotas mokymas.

R.Pažėrienė
VGK krizių
valdymo komanda
VGK nariai

3. Tobulės specialiųjų poreikių mokinių pažinimo ir adaptacijos procesas.
4. Mažės nusikalstamo elgesio rizika.
7. PROGRAMOS ĮVERTINIMAS
Programos vykdymas bus aptartas Vaiko gerovės darbo grupės ir mokytojų tarybos
posėdžiuose.

Rengė
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
V.Kiuršinienė

