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2016-2017 M.M.                                                                                            

    Bendrosios nuostatos: 

 Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą. 

 Propaguoti sveiką ir saugią progimnazijos bendruomenės narių gyvenseną. 

 Užtikrinti nereguliaraus progimnazijos lankymo statistikos rinkimą.  

 Skirti dėmesį tėvų pedagoginiam švietimui.  

Progimnazijoje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma: 

 per neformalųjį švietimą, klasės valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais; 

 individualių socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo veiklų, konsultacijų metu. 

 specialiojo pedagogo, logopedo darbo bei kontaktinių/nekontaktinių valandų  metu.  

Tikslas:  

Teikti tvirtus dorinės sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus mokiniams, ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų įpročių atsiradimo priežastis 

ir vykdyti jų prevenciją. Stiprinti progimnazijos mokinių pamokų lankomumą, kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją. 

Uždaviniai: 
 Kurti pozityvius progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, padėti priimti sprendimus dėl jų pačių gerovės.  

 Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti socialinę veiklą pradinio, pagrindinio ugdymo pakopose. 

 Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir konfliktų valdymo metodais per   

   dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą.  

 Skleisti sveikatos ugdymo idėjas įvairaus amžiaus mokinių grupėse per pamokas bei neformalųjį švietimą.  

 Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

 

             

Eil. 

Nr. 

Veiklos formos 

 

Data Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

MOKYMOSI MOTYVACIJOS IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ STIPRINIMAS  
1.  Analizuoti mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmingo 

mokymosi priežastis, vėluojančių mokinių į pamokas priežastis. 

 

Per mokslo metus Socialinės pedagogės   



2.  Dalyvavimas administraciniuose pasitarimuose svarstant blogai mokyklą lankančius ir 

silpną mokymosi motyvaciją turinčius mokinius. 

Per mokslo metus Socialinės pedagogės  

3.  Individualus darbas su mokiniais  turinčiais mokymosi sunkumų, bendravimo, elgesio 

ir  socialinių problemų šeimoje. 

Per mokslo metus VGK nariai   

4.  Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau 

kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. 

Per mokslo metus Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė  

 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 
5.  Pirmų klasių mokinių dėl adaptacijos tyrimas. Pirmų klasių mokinių  tėvų tyrimas dėl 

pirmokų adaptacijos mokykloje.  

2016 m. spalis Socialinė pedagogė  

6.  Penktų klasių mokinių dėl adaptacijos tyrimas. Penktose klasėse dėstančių mokytojų 

tyrimas dėl penktokų adaptacijos mokykloje  Penktų klasių mokinių  tėvų tyrimas dėl 

penktokų adaptacijos mokykloje.  

2016 m. spalis Psichologė 

 

 

7.  Tarnybinių pranešimų dėl netinkamo mokinio(ės) elgesio aptarimas ir poveikio 

priemonių siūlymas. 

Pagal poreikį VGK nariai  

8.  Mokinio uniformos dėvėjimo kontrolė 1-8 klasėse. Ne rečiau 1 kartą per 

du mėnesius 

Socialinės pedagogės  

9.  Dalyvavimas klasės tėvų bei progimnazijos tėvų susirinkimuose. Per mokslo metus VGK nariai   

10.  Bendravimas ir bendradarbiavimas su vietos bendruomene, socialiniais partneriais ir 

kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. 

Per mokslo metus VGK nariai  

 

11.  Nemokamo mokinių maitinimo dokumentų apskaitos tvarkymas. Per mokslo metus Socialinės pedagogės  

12.  Vasaros ir poilsio stovyklos organizavimas mokiniams. Birželio mėn. Socialinės pedagogės 

 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 
13.  Mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, pradinio įvertinimo 

atlikimas. 

Iki 2016-09-13 Logopedė  

14.  Suderinti  ir teikti tvirtinti progimnazijos  direktoriui Švietimo pagalbos gavėjų  sąrašą 

ir mokytojų parengtas individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo  programas 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. 

Kartą per pusmetį VGK nariai   

15.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi rezultatų aptarimas ir 

lankomumo analizė. 

Pusmečiui 

pasibaigus 

Specialioji pedagogė 

 

 

16.  Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, mokymo priemonių naudojimo, ugdymo 

programų pritaikymo. 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė, 

specialioji pedagogė  

 

17.  Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikti 

siūlymą progimnazijos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo. 

Pagal poreikį Specialioji pedagogė, 

psichologė 

 

18.  Bendradarbiauti su Šilalės rajono švietimo pagalbos tarnyba. Nuolat VGK nariai  



 

PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
19.  Košės diena priešmokyklinukams ir pradinukams. Spalio 10 Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė, pradinių 

klasių mokytojos 

 

20.  Švarių rankų akcija. Gegužė Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

21.  Paskaitų ciklas „Lytiškumas ir higiena“ 6-8 klasių mokiniams. Per mokslo metus Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

22.  Judėjimo sveikatos labui diena. „Mokyklos bendruomenės mankšta“. Gegužė  Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS RENGINIAI 

23.  Kryptingas socialinės veiklos organizavimas 1-8 klasių mokiniams siekiant ugdyti 

pagarbą kitam ir kitokiam. 

Per mokslo metus Klasių auklėtojai, 

socialinės pedagogės, 

psichologė 

 

24.  Tolerancijos diena.  Lapkritis Socialinės 

pedagogės, 

psichologė, 

specialioji pedagogė, 

vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

25.  Akcija „Savaitė be patyčių“. Kovas Socialinės 

pedagogės, 

psichologė, vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA 

26.  Sistemingas informacinio stendo išleidimas (Žalingų įpročių prevencijai, Patyčių ir 

smurto prevencijai, Vaikų savižudybių rizikos prevencijai, ŽIV/AIDS rizikos 

prevencijai ir kt.) 

Nuolat Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė,, 

socialinės pedagogės, 

psichologė 

 



27.  Konkursas „Protmūšis“ pasaulinei AIDS dienai paminėti.  Gruodis Socialinės 

pedagogės, 

psichologė, vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

28.  Integracija į mokomuosius dalykus „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“. 

Per mokslo metus Pradinių klasių 

mokytojai 

 

29.  Akcija, skirta pasaulinei dienai be tabako.  Gegužės 31 Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė, socialinė 

pedagogė 

 

30.  Paskaitų ciklas apie žalingus įpročius. Per mokslo metus Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS VYKDYMAS 

31.  Tyrimo patyčių problemoms nagrinėti rezultatų pristatymas ir aptarimas. Lapkritis Socialinės pedagogės 

 

 

32.  Bendradarbiavimas su Šilalės r. PK prevencinio poskyrio specialistais. Nuolat Socialinės pedagogės  

KRIZIŲ VALDYMAS 

33.  Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes ir vadovauti krizės valdymo plano 

įgyvendinimui 

Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė 

 

34.  Įvykus krizei parengti informaciją ir informuoti apie krizę Mokyklos bendruomenę, 

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą, greitosios pagalbos, ugniagesių gelbėtojų 

tarnybas ir kitas atsakingas institucijas. 

Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė,  

VGK nariai 

 

35.  Įvertinti Mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga medicininė, 

psichologinė ar kitokia pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė,  

VGK nariai, vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūros specialistė 

 

 

Planą parengė VGK nariai, 2016-10-11, posėdžio protokolo Nr.VGK-15 (7.15) 

 

 

 

 

 


