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Bendrosios nuostatos:
 Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2010-12-14 Nr. XI-1232 įstatymo bei
LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir
palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 Propaguoti sveiką ir saugią gimnazijos bendruomenės narių gyvenseną;
 Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 Užtikrinti nereguliaraus gimnazijos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo
pasitraukimo iš gimnazijos prevenciją.
 Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių
specialiųjų poreikių.
 Organizuoti specialiąją, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko
tėvams ar globėjams pagal įstatymus.
Gimnazijoje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:
 integruojant į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, biologiją, pilietinės visuomenės
pagrindus, dailę, kūno kultūrą bei kitus mokomuosius dalykus;
 per Mokinių atstovybę, neformalųjį ugdymą: būrelius, studijas, vileišiečių organizaciją;
 per klasių vadovų veiklą: klasės valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su
mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 per socialinę – pilietinę veiklą.
 individualių pagalbos skyriaus specialistų konsultacijų metu.
Tikslas:
Teikti pagalbą siekiant kiekvieno mokinio pažangos, konsultuoti gimnazijos bendruomenę
švietimo pagalbos klausimais. Ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų įpročių gilumines
atsiradimo priežastis, organizuoti ir koordinuoti jų prevenciją, krizinių situacijų valdymą. Stiprinti
gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių priežiūrą, mokinių pamokų lankomumą,.
Uždaviniai:
 Vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR
administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių
prevencija.
 Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą visiems gimnazijos mokiniams (pagal
poreikį), ypatingą dėmesį skiriant specialiųjų mokymosi poreikių gimnazistams.
 Kurti gerus gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir
gimnazijos bendradarbiavimą per mokinių savivaldos organizacijas, klasių veiklą.
 Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti
priimti sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių gerbūviu. Mokymus organizuoti diferencijuojant pagal
mokinių amžių bei bendruomenės narių poreikius.

 Skatinti moksleivius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, maksimaliai
pasinaudoti fizinėmis, protinėmis ir socialinėmis galiomis, organizuoti socialinę veiklą pradinio,
pagrindinio ugdymo pakopose.
 Ugdyti moksleivių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių
gynimo ir konfliktų valdymo metodais per pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius
dalykus, neformalųjį ugdymą.
 Turimus intelektualius ir materialinius resursus efektyviai panaudoti sveikos gyvensenos
įgūdžiams ugdyti.
 Skleisti sveikatos ugdymo, teisės ir teisėtvarkos idėjas įvairaus amžiaus mokinių grupėse
per pamokas bei neformalųjį ugdymą.
 Gimnaziją orientuoti kaip informacijos ir motyvacijos šaltinį šeimos sveikatos, teisėsaugos
klausimais.
VEIKLA
Eil.
Nr.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Darbo formos ir
Atsakingi
asmenys
būdai
1. Priemonės veiksmingai vykdyti vaiko minimalią priežiūrą gimnazijoje
Ataskaita.
Vaiko gerovės darbo grupės
Planavimas.
veiklos analizė ir planavimas,
Gruodžio Svarstymas klasių
J. Valuntonienė
atsiskaitymas gimnazijos
sausio mėn.
vadovų susirinkime, G. Ulevičiūtė
bendruomenei, mokinių
mokytojų tarybos
tėvams, steigėjui.
posėdyje,
Sąlygų sudarymas
mokytojams dalyvauti
Kvalifikaciniai
kvalifikacijos tobulinimo
seminarai,
G. Kruopienė
seminaruose, siekiant įgyti
Per metus
gerosios patirties
J. Valuntonienė
daugiau kompetencijų dirbant
sklaida metodinėse
su socialinę atskirtį ir kitų
grupėse, skyriuose.
problemų turinčiais mokiniais.
Klasių vadovai
informuoja atsakingą
pagalbos skyriaus
Gimnazijos lankomumo
Kiekvieną
vedėją apie
Klasių vadovai
kontrolė.
mėnesį
praleistas pamokas.
J. Valuntonienė
Aptaria klasėje
susidariusią
situaciją.
Gimnazijos nelankymo ir
Kas antrą
Klasių vadovai
mokinių tėvų švietimo bei
Klasių vadovai
mėnesį
J. Valuntonienė
informavimo tvarkos kontrolė.
Pagal tėvų
švietimo ir
informavimo
Per mokinių tėvų
G. Kruopienė
Tėvų informavimas bei
tvarką, ne
visuotinius bei klasių J.Valuntonienė
švietimas.
rečiau, kaip du susirinkimus.
J. Stipinienė
kartus per
mokslo metus.
Veiklos sritis

Data

1.6

1.7.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Vaiko gerovės komisijos
posėdžiai pagal poreikį.

Ne rečiau,
kaip 1 kartą
per mėnesį,
pagal poreikį.

Įgyvendinamas
sveikos ir
kultūringos
gimnazijos aplinkos
prioritetas.

J. Valuntonienė

Įgyvendinant
pedagoginės ir
Pasirašyti bendradarbiavimo
psichologinės
V. Rimša
sutartį su Pasvalio specialiąja
Sausis
pagalbos teikimą
J. Valuntonienė
mokykla
būtinos
konsultacijos.
2. Priemonės dėl teisės pažeidimų ir gimnazijos nelankymo
Mokinių saugumo pamokose,
Mokytojai,
gimnazijos renginiuose bei
ugdymo skyrių
diskotekose užtikrinimas.
Klasių vadovų veikla
vedėjai,
klasių vadovai,
Per metus
metodinių grupių
vadovai, pagalbos
skyriaus
specialistai.
Naujų projektų, skirtų žalingų
Pagalbos skyriaus
įpročių prevencijai, mokinių
darbuotojai. Kiti
socializacijai bei sveikai
Per metus
Komandinis darbas
specialistai.
gyvensenai ugdyti, kūrimas ir
organizavimas.
Pašalinių asmenų patekimo į
A.Maračinskas
A.Maračinskas
gimnaziją registravimas,
Per
kontrolės stiprinimas,
metus
gimnazijos teritorijos ir jos
prieigų stebėjimas.
Mokinių supažindinimas su
Bendradarbiavimas su J. Valuntonienė
saugaus eismo taisyklėmis,
Panevėžio apskrities
Klasių vadovai
siekiant saugaus kelio į
Pasvalio rajono VPK
Rugsėjo,
mokyklą ir į namus, su
Prevencijos poskyrio
lapkričio,
gimnazijos vidaus darbo
pareigūnais.
gegužės
tvarkos taisyklėmis, mokinių
mėn.
pareigomis ir teisėmis
pasirašytinai. Saugaus elgesio
instruktažai mokinių
atostogoms.
Mokinių ir jų tėvų
Paskaitos mokiniams ir J. Valuntonienė
supažindinimas su vaiko
jų tėvams.
G. Kruopienė
minimalios ir vidutinės
Klasių vadovai
priežiūros įstatymu bei
atsakomybe dėl gimnazijos
Spalio mėn.
vidaus darbo tvarkos taisyklių
pažeidimų.

3. Priemonės tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai
Tyrimų iniciavimas dėl
Bendradarbiaujant su
J. Valuntonienė
psichotropinių medžiagų
visuomenės sveikatos
A.Maračinskas
paplitimo bendruomenėje.
biuru ieškoti galimybių
periodiškai atilikti
3.1
Per metus
psichotropinių
medžiagų paplitimo
bendruomenėje
tyrimus.
Mokinių, jų tėvų,
Per Mokinių tarybą,
J. Valuntonienė
bendruomenės
narių
susitikimai
Per
metus
gimnazijos
renginius,
J. Stipinienė
3.2
su specialistais.
akcijas, projektus
G. Kruopienė
Klasių vadovai
Naujų projektų paieška,
Pokalbiai su mokinių
J. Valuntonienė
rengimas, įgyvendinimas.
taryba, klasių vadovais J. Stipinienė
dėl
L.Liukpetrienė
3.3
Per metus
mokiniams/gimnazijai A. Maračinskas
reikalingų ir įdomių
Klasių vadovai
projektų
4. Priemonės prievartos, smurto ir patyčių prevencijai
Dalyvavimas projektuose,
Pasirengimas ir
J. Valuntonienė
4.1
skirtuose žalingų įpročių
Per metus
dalyvavimas
J. Stipinienė
prevencijai.
konkursuose, akcijose
Klasių vadovai
Kryptingas socialinės –
Klasių vadovų veikla
G Kruopienė,
4.2
pilietinės veiklos
J. Valuntonienė
organizavimas I-II g klasių
Per metus
klasių vadovai
mokiniams, siekiant ugdyti
pagarbą kitam ir kitokiam.
Bendruomenės narių
Klasių valandėlių metu Klasių vadovų
4.3
supažindinimas su atnaujinta
pristatyti soc. - pil.
veikla
Rugsėjis –
socialinės – pilietinės veiklos
veiklos vykdymo
J. Valuntonienė
Lapkritis
vykdymo tvarka
principai atisikaitymo
formos.
Anketinė 1-3 klasių mokinių
Tyrimo rezultatų
J. Valuntonienė
4.4.
apklausa, skirta patyčių
pristatymas klasėse ir
J. Stipinienė
prevencijai.
klasių vadovų
I. Jakubonienė
Sausissusirinkime
vasaris
Pagal galimybes
atliekant per el.
dienyną.
Tolerancijos savaitė,
Per dorinio ugdymo
L.Liukpetrienė
4.5.
dalyvavimas respublikiniame
pamokas, klasių
J. Valuntonienė
projekte.
Lapkritis
vadovų veiklą
J.Stipinienė
A.Kutkauskienė
Klasių vadovai
5. Priemonės prekybos žmonėmis prevencijai
Diskusijos su mokiniais apie
Per metus
Per dorinio ugdymo L.Liukpetrienė
5.1
prekybos žmonėmis pavojus
pamokas, klasių
J. Valuntonienė
per klasių vadovų veiklą,
vadovų veiklą
J.Stipinienė
dorinio ugdymo pamokas,
A.Kutkauskienė

6.1

6.2

6.3

naudojant informaciją iš
žiniasklaidos priemonių.
6. Priemonės savižudybių prevencijai
Kvalifikacinis seminaras
Seminaras
gimnazijos mokytojams
mokytojams
„Savižudybių prevencija“
Vasario mėn. „Savižudybių
prevencija
mokykloje“
Antistresinė savaitė.
Projektinis darbas.
Spalis

Klasių vadovai

Konferencija „Gyvybės vertė“

J. Valuntonienė
J.Stipinienė

Gruodis

6.4

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

Prevencinė naktis

Gruodis

Konferencija
Pasvalio Petro
Vileišio gimnazijos
bendruomenei ir
rajono mokyklų
atstovams.
PPVG mokiniams

7. Priemonės ŽIV/AIDS prevencijai
Integruojama „Rengimo
Per dorinio ugdymo,
šeimai ir lytiškumo ugdymo
biologijos pamokas,
Per mokslo
programa“ pagrindinio ir
pagrindinio,
metus
vidurinio ugdymo pakopose.
vidurinio ugdymo
pakopose
8. Socialinė pedagoginė pagalba
Pirmokų, atvykusių mokinių
Anketinė mokinių
adaptacijos tyrimas.
Spalisapklausa integruota į
Rezultatų pristatymas tėvų
lapkritis
informatikos
susirinkimo metu.
pamokas.
Rizikos grupės mokinių
Duomenų rinkimas
stebėjimas, konsultavimas,
apie mokinius,
Per metus
priežiūra.
turinčius elgesio ir
kt. problemų
Bendravimas ir
Bendradarbiavimas
bendradarbiavimas su
su socialiniais
socialiniais partneriais bei
Per metus
partneriais bei kitais
kitais specialistais, teikiančiais
specialistais
pagalbą vaikui ir šeimai.
9. Darbas su SUP mokiniais
Mokinių, turinčių ugdymosi
Naujai atvykusiems
sunkumų, tyrimas, pradinis
mokiniams.
pedagoginis vertinimas,
Tėvams ir
mokinių specialiųjų ugdymosi
Per metus
mokytojams
poreikių nustatymas. Siūlymų
pageidaujant
dėl spec. ugdymo skyrimo
teikimas.
Pasiekimų stebėjimas ir
Per mokslo
Pagal poreikį
vertinimas.
metus

J. Valuntonienė
J.Stipinienė

J. Valuntonienė
J.Stipinienė

J.Stipinienė,
L.Liukpetrienė
Metodinė darbo
grupė

J. Valuntonienė
J.Stipinienė
I. Jakubonienė
G. Kruopienė
J. Valuntonienė
J. Stipinienė
Klasių vadovai
J. Valuntonienė
J. Stipinienė
Mokyklos
administracija
Klasių vadovai
J. Stipinienė
J. Valuntonienė

J. Stipinienė
J. Valuntonienė

9.3

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

Konsultacijos mokytojams ir
Pagal poreikį
Per mokslo
mokytojų tėvams dėl SUP
metus
taikymo.
10. Priemonės ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius
Kompiuterio poveikis akims.
Klasių valandėlių
Akių priežiūra, akių mankštos.
Spalis
metu

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai

Lytinė higiena, lytiniu keliu
plintančios ligos.

Lapkritis

Klasių valandėlių
metu

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai

Mitybos svarba. Mitybos
sutrikimai. Nutukimas.

Gruodis

Klasių valandėlių
metu

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai
R. Rutkauskienė
Klasių vadovai

Sveikos gyvensenos pamokos,
Holistinės sveikatos
supratimas.
Dvasinė ir fizinė sveikata gyvenimo pilnatvės pagrindas.

Sausis

Klasių valandėlių
metu

Vasaris

Klasių valandėlių
metu

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai

Imunitetas, peršalimo ligos,
kaip nuo jų apsisaugoti?

Kovas

Klasių valandėlių
metu

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai

Balandis

Klasių valandėlių,
kūno kultūros
pamokų metu

R. Rutkauskienė,
kūno kultūros
mokytojai,
Klasių vadovai

Vaikščiojimas šiaurietiškomis
lazdomis, technika, mankšta.

10.2

Dalyvavimas skelbtuose
konkursuose sveikatą
atspindinčia tematika.

10.3

Dalyvavimas rajono
savivaldybės skelbiamuose
konkursuose, skirtuose ugdyti
sportinę veiklą ir socialinius
įgūdžius.
Bendruomenės sveikatingumo
diena, skirta Pasvalio
gimtadieniui.

10.4

Per neformaliojo
Pagal konkursų švietimo veiklą
tvarką

Pagal konkursų
tvarką

Rugsėjis

10.5

J. Stipinienė
J. Valuntonienė

Sveikatingumo šventė „Būk
saugus ir sveikas“.
Birželis

Per neformaliojo
švietimo veiklą

R. Rutkauskienė
Klasių vadovai
J. Stipinienė
J. Valuntonienė
R. Rutkauskienė
Klasių vadovai
J. Stipinienė
J. Valuntonienė

Mokslo diena skirta Kūno kultūros
sportinei, pažintinei mokytojai,
veiklai.
R. Rutkauskienė,
A. Maračinskas
J. Valuntonienė
D.Užuotienė
klasių vadovai,
Kita mokomoji
R. Rutkauskienė ,
veikla. 1-3 klasių
Kūno kultūros
mokiniai.
mokytojai,
klasių vadovai,
D.Užuotienė
A. Maračinskas
J. Valuntonienė

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Jurgita Valuntonienė

