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I. Veiklos prioritetai:
1. Saugi, sveika ugdymosi aplinka,
2. Vaikų ugdymosi motyvacijos skatinimas, kiekvieno vaiko individualios pažangos,
sėkmingo ugdymosi siekis.
3. Smurto, patyčių, žalingų įpročių (alkoholio, tabako, kitų psichoaktyvių medžiagų
vartojimo) prevencija.
II. Tikslas - rūpintis vaikui saugios, palankios ugdymuisi ir socializacijai aplinkos
kūrimu, organizuoti ir koordinuoti:


švietimo pagalbos, orientuotos į individualias vaiko galimybes atitinkančius

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, teikimą;


smurto ir patyčių bei žalingų įpročių prevencinę veiklą;



krizių valdymą, ištikus netikėtiems ar pavojingiems įvykiams įstaigoje.

III. Uždaviniai:
1. Vykdyti tiriamąją veiklą, siekiant išsiaiškinti problemas, tėvų , ugdytinių, pedagogų
lūkesčius.
2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus, operatyviai reaguoti į
juos.
3. Užtikrinti ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichikos,
fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.
4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą
ugdytiniams, tėvams/globėjams ir pedagogams.
5. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus.
6. Formuoti mokinių ir darželio ugdytinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius,
įgyvendinant vaikų sveikatinimo ir užimtumo bei, integruojant į ugdymo procesą, prevencines
programas.
7. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus
bendruomenei aktualiomis temomis. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

IV. Priemonių planas:
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VEIKLOS KRYPTYS, PRIEMONĖS

LAIKAS

TIRIAMOJI VEIKLA
Tėvų anketinė apklausa „Ar saugu vaikams
darželyje-mokykloje?“ Rezultatų analizė.
1 kl. mokinių socialinių įgūdžių tyrimas „Aš tarp
10 - 12 mėn.
klasės draugų“. Rezultatų analizė.
Anketinė 2-4 klasių mokinių apklausa dėl
savijautos, saugumo mokykloje. Rezultatų analizė.
Mokinių anketavimas dėl patyčių masto
įvertinimo.
Mokyklos
veiklos
kokybės
įsivertinimas.
Rezultatų analizė.

2018 - 01 mėn.
03 - 04 mėn.

ATSAKINGI

VGK

VGK , mokytojos

Veiklos kokybės
įsivertinimo darbo
grupė
SAUGIOS IR SVEIKOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
IR KOORDINAVIMAS
Patyčių ir kitokios rūšies smurto prevencijos ir
Visus metus
VGK
intervencijos
priemonių
įgyvendinimo
koordinavimas.
Pašalinių asmenų patekimo į mokyklą kontrolė,
Nuolat
Administracija,
aplinkos stebėjimas.
aptarnaujantis
pertsonalas
Informacijos apie smurto ir patyčių atvejus
Esant reikalui Mokyklos
mokyklos viduje teikimas, mokinių elgesio
bendruomenė,
taisyklių pažeidimų analizavimas
VGK
Kompleksinės pagalbos teikimas ugdytiniams,
Visus metus
VGK , mokytojos,
sprendžiant socialines ir pedagogines problemas
auklėtojos
Pokalbiai, diskusijos su vaikais apie tinkamą
09 mėn.
Mokytojos
elgesį mokykloje, mokinio elgesio taisyklių
aptarimas.
Mokyklinės adaptacijos 1 klasėje aptarimas,
11 mėn.
VGK, mokytoja
pokalbiai su mokiniais apie savijautą, saugumą
R. Abromikienė
klasėje ir mokykloje.
Bendradarbiavimas su seniūnija, policijos bei
Pagal poreikį
VGK
Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojais dėl
vaikų iš
socialinės rizikos šeimų saugumo
užtikrinimo.
PREVENCINĖ IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO VEIKLA
Mokinių neformaliojo švietimo būrelių lankymo
Visus metus
Mokytojos, VGK
užtikrinimas.
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
Visus metus
Mokytojos,
medžiagų vartojimo prevencijos programos“
auklėtojos
integravimas į ugdymo turinį.
Programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“
Visus metus
Mokytojos,
integravimas į ugdymo turinį.
auklėtojos
Dalyvavimas „Savaitė be patyčių“ renginiuose
05 mėn.
VGK , mokytojos,
auklėtojos
Programos
„Zipio draugai“ įgyvendinimas
Visus metus
Priešmokyklinio

priešmokyklinio ugdymo grupėje.
3.6.

Programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimas 1, 2,
3 ir 4 klasėse.

3.7.

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programos
Visus metus
„Aukime sveiki“ integravimas į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo turinį.
Akcijos, informatyvi stendinė medžiaga žymioms Visus metus
datoms ir įvykiams paminėti:
a) tarptautinė nerūkymo diena;
b) pasaulinė AIDS diena;
c) pasaulinė sveikatos diena;
d) pasaulinė diena be tabako
Pokalbiai, diskusijos, paskaitos, susitikimai su
Visus metus
prevencinę
veiklą
vykdančių
institucijų
darbuotojais.
Mokinių, darželio ugdytinių piešinių, plakatų
Visus metus
parodėlės įstaigoje ir už jos ribų.
Informacijos mokiniams ir tėvams apie socialinę ir
09 mėn.
psichologinę pagalbą parengimas (patalpinti
stende ir internetinėje svetainėje).

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
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5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Visus metus

ugdymo pedagogė
N. Sokolova
Mokytojos:
A.Ališauskienė,
R. Bartkaitienė,
R. Abromikienė,
D. Adomaitienė
Auklėtojos

VGK,
sveikatos
priežiūros
specialistė
D.. Kriščiūnienė
VGK , mokytojos,
auklėtojos

VGK , mokytojos,
auklėtojos
VGK, sveikatos
priežiūros
specialistė
D. Kriščiūnienė
VAIKŲ, TURINČIŲ SPEC. UGDYMO(-SI) POREIKIŲ UGDYMO
ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS
Spec. ugdymo(-si) pagalbos ir paslaugų vaikams
09 mėn.
poreikių nustatymas.
Ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
09 mėn.
sąrašų suderinimas.
Pedagogų parengtų individualių ugdymo programų
09 mėn.
sunkiau besiugdantiems ar gabiems vaikams pagal poreikį
VGK, logopedės
aptarimas, suderinimas.
Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimo ir
01 mėn.
nukreipimo į PPT aptarimas. PPT išvadų
aptarimas.
Ugdytinių, turinčių spec. ugdymosi poreikių
05 mėn.
ugdymo(-si) rezultatų atarimas.
Pedagogų ir tėvų konsultavimas specialiojo Visus metus
ugdymo klausimais.
KRIZIŲ VALDYMAS
Įvykus krizei, įvertinamos įvykio aplinkybės, Įvykus krizei
VGK
parengiamas krizės valdymo planas.
Pateikiama informacija mokyklos bendruomenei
Parengus
VGK, direktorius
apie įvykį, primenama atsakingų asmenų funkcijos
planą
ir pareigos.
Apie įvykį informuojamas Jurbarko r.
Įvykus krizei
VGK, direktorius
savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
Prireikus – Jurbarko PK.
Įvertinus situaciją, bendruomenės grupėms ar
Įvykus krizei
VGK

6.
6.1.

6.2.
6.3.
7.

asmenims organizuojama ir teikiama švietimo
pagalba.
ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Susipažinimas
su
naujausiais
norminiais Visus metus
VGK
dokumentais,
mokyklos
bendruomenės
supažindinimas.
Paskaitos mokiniams, tėvams sveikos gyvensenos, Visus metus
VGK
žalingų įpročių prevencijos tematika.
Kursai, seminarai, paskaitos, darbo patirties Visus metus
VGK
sklaida pedagogams, tėvams.
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Su: PPT, Vaiko teisių apsaugos tarnyba pedagoginės- psichologinės pagalbos ugdytiniams
teikimas. Pagalba šeimoms.
JŠC- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymai,
seminarai.
PK – dalyvavimas prevencinėje įstaigos veikloje, Visus metus
VGK
bendruose projektuose.
VSC – dalyvavimas vaikų sveikatinimo veikloje,
personalo mokymas.
PGT – personalo mokymas, dalyvavimas
bendruose projektuose, ugdymo procese.
Jurbarkų seniūnija – bendradarbiavimas su soc.
rūpybos darbuotojomis, pagalba šeimoms, bendri
projektai.
Su kitomis ugdymo įstaigomis - vadybinė,
metodinė patirtis, gerosios darbo patirties sklaida.

SUDERINTA
Jurbarkų darželio-mokyklos VGK
2017-09-12 d. protokoliniu
nutarimu Nr. VG-4

