
Tikslas:
Profesionaliai ir

teikim4, prevencini
k[rim4.
UZdaviniai:

PRITARTA
Alytaus lopSelio-datLelio "Linelis"
Vaiko gerov€s komisijos 20 1 9-1 0-1 0

posedZio protokolo nutarimu Nr.L-1 85(7'7)

VAIKO GEROVES KOMISIJOS
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VEIKLOS PLANAS

kokybiSkai organizuoti ir koordinuoti ugdymo proces4, Svietimo pagalbos

dart4 ugdymo istaigoje, saugios ir palankios vaikui ugdymo(-si) aplinkos

1. Teikti kvalifikuot4 pedagoging, socialinE, specialiqjq pedagoging, Svieteji5k4 pagalb4.

2. Kurti psichologi5tcai ir niiskai saugi4, pedagogi5kai praturtint4 socialing aplink4 ugdytiniams.

3. Sudaryti palankias socializacijos ir ugdymo(-si) s4lygas.

4. Formuotiugd).tiniq sveikos gyvensenos poreiki ir igfldZius, igyvendinant vaikq sveikatos

stiprinimo ir uZimtumo, prevencines programas (integruojant jas iugdymo proces4)'

5. Sudaryti optimalias ugdymo(-si) s4lygas specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiam vaikui.

EIL.
NR.

VNXIOS KRYPTYS, PRIEMONES LAIKAS ATSAKINGI

I. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
IR KOORDINAVIMAS

1.1 Nauj ai atvykusiq ugdytiniq adaptacij a

grupeje

2018m. 09 men. VGK nariai,
pedagogai

1.2 Kompleksines pagalbos teikimas
ugdytiniams, tdvams sPrendZiant

socialines, pedagogines problemas

Visus metus VGK nariai,
pedagogai,

administracija

II. PREVENCINE IR SOCIALINIU IGI0OZIIS UGDYMO VEIKLA

2.1 ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichikE

veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij os

programos" integravimas i ugdymo turini

Visus metus Pedagogai,
Sveikatos prieZi[ros
specialiste O.Ki5kyte

2.2 Ankstyvoj i prevencind programa,,Zipio
draugai' prieSmokyklinio ugdymosi

Visus metus Aukletoja-
metodininke

. V.Gerveliene

2.3 Sveikatingumo projektq integravimas i
ugdymo procesa

Visus metus Pedagogai

2.4 Renginiai,,Toleranciios diena" Lapkridio 1l-15d. Pedagogai

2.5 Ugdytiniq pieSiniq, darbq Parodq
organizavimas istaigoje ir uZ jos ribq

Visus metus VGK, pedagogai

m. VAIKU, TURINCIU SPECIALIVJU
ORGANIZAVIMAS

UGDYMO (-SD POREIKTU UGDYMO
IR KOORDINAVIMAS

3.1 Vaikq, turindiq specialiqi q ugdymosi
poreikiq, pirminis vertinimas ir pagalbos

iiems organizavimas

Pagal poreiki VGK
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J.Z Ugdymo programq pritaikymo
koordinavimas ir organizavimas
specialiqjq ugdymo(-si) poreikiq
turintiems vaikams

Mokslo metq
eigoje

VGK

J.J Ugdytiniq, kuriems teikiama Svietimo
pagalba, paZangos vertinimas

01men.
05 men.

VGK

3.4 ISsamesnio/pakartotinio vaiko specialiqjq
ugdymosi poreikiq vertinimas Alytaus
PPT

Esant reikalui VGK

3.5 Pedagogq, tevq konsultavimas,
rekomendacijq rengimas del specialiojo
ugdymo btdu, metodu, trukmes pritaikymo

Visus metus VGK

ry. XNTZNS VALDYMO PRIEMONES

4.1 Krizes valdymo plano rengimas.
Reikalingq asmenq, institucijq
informavimas

lvykus krizei VGK

4.2 [vertinus situacij 4, bendruomenes
asmenims ar grupdms organizuojama ir
teikiama reikiama pagalba

{vykus krizei VGK, istaigos
direktorius

v. SVrnetauoJl vEIKLA, KVALIFIKACIJoS ToBULINIMAS
a

5.1 Paskaitq, pokalbiq organizavimas
ugdytiniams, tdvams sveikos gyvensenos,

Zalinsu iprodiu prevencii os tematika

Visus metus VGK

5.2 [staigoje dirbandiq pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo vaiko geroves uZtikrinimo
srityie organizavimas

Visus metus VGK

vI. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

6.r Bendradarbiavim6s su PPT, vaiko teisiq
apsaugos tarnyba, medicinos istaigomis,
visuomenes sveikatos biuru, kitomis
suinteresuotomis institucii omis

Esant reikalui VGK

Vaiko geroves komisijos pirmininke

,'X - / --'"'
fi#/ ;iana Kirkliauskiene

\,


