RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
2016 M.
Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
Uždaviniai:
1.Siekti, kad mokyklos bendruomenė įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje;
2.Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams;
3. Analizuoti mokinio taisyklių pažeidimus;
4. Organizuoti aktualius mokyklos bendruomenei prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas;
5. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Laukiamas rezultatas:
1.Padidės mokyklos bendruomenės atsakomybė už pozityvų kiekvieno mokinio elgesį, didės bendruomeniškumo jausmas;
2. Mažės patyčių , smurto atvejų;
3.Mažės rūkančių mokinių skaičius;
4.Bus daugiau įtraukta mokinių į aktyvų mokyklos gyvenimą.

Veiklos turinys

Vykdymo terminas

Atsakingi

Prevencinės programos
Mergaičių lytinis švietimas.
Berniukų lytinis švietimas.
Tėvų švietimas. Tėvų požiūris į vaikų
sveikatą, vaikų požiūris į savo sveikatą.
Tėvų ir mokinių supažindinimas su
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
mokinio elgesio taisyklėmis mokykloje.

2016 - 03,04, 05,10

2016-11

Mokyklos slaugytoja Ramutė Žvinglevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Scena - mokyklos talentams
Žalingiems įpročiams - NE. Renginiai skirti

2016 - 02
2016 - 05

Grupių auklėtojos , socialinė pedagogė.
Socialinė pedagogė, judesio korekcijos
mokytoja, klasių vadovai , slaugytoja.

2016 - 03

Socialinė pedagogė,auklėtojos

2016-04-

Socialinė pedagogė, grupių auklėtojos

2016 - 11-

Mokytojos I.Vaitiekaitienė, A.Kazakevičienė

Pasaulinei nerūkymo dienai paminėti.
Savaitė be patyčių
,, Būk matomas kelyje.” Saugaus eismo
savaitė.
Tolerancijos diena

Mokymosi motyvacijos skatinimas
Geriausiai lankančių mokyklą, geriausiai
besimokančių mokinių apdovanojimai,
paskatinimai išvykomis dviračiais, žaidimais
boulinge.

1 kartą į pusmetį

Socialinė pedagogė, klasių vadovai, grupių
auklėtojos, mokyklos vadovai.

Tyrimai
Pagal poreikį
Tyrimai užsakius mokytojams, administracijai

Akcijos
,,Atmintis gyva, nes liudija...”Sausio 13
atminti.
Akcija ,, Darom 2015 “
Tarptautinė antikorupcijos diena

2016 - 04,05
2016 - 12 -

Pyragų diena

2016-11

2016 - 01

Klasių vadovai, A. Kazakevičienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Socialinė pedagogė, grupių auklėtojos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos,
informacinių technologijų, dailės mokytojai
Mokytoja V.Škimelienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Posėdžiai
Krizių valdymo komandos

Pagal poreikį

VGK

Dėl VGK veiklos plano 2016 m. sudarymo
Dėl 2015-2016 m.m II pusmečio
individualizuotų programų derinimo
Dėl 2016-2017 m.m I pusmečio
individualizuotų programų derinimo
Dėl kalbos ir komunikacijos turinčių mokinių
pasiekimų įvertinimo
Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
pakartotino vertinimo
Dėl kalbos ir komunikacijos turinčių mokinių
sąrašų tvirtinimo, pagalbos gavėjų turinčių
specialiųjų ugdimosi poreikių sąrašų tvirtinimo

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

2015 - 122016 - 01-

VGK
VGK

2016 - 09-

VGK

2016 - 06

VGK

Pagal poreikį

VGK

2016 - 09

VGK

Diana Pavilonienė

