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Nr.
1
1.

2.

3

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
Vykdytojai
etapai ir
terminai
2
3
4
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA
Duomenų banko kaupimas ir tikslinimas
1.1. Peržiūrėti ir atnaujinti mokinių, priskirtų
Rugsėjis –
Socialinė pedagogė
rizikos grupei, sąrašą.
spalis
1.2. Kaupti duomenis apie vaikus, patyrusius
Per mokslo
Socialinė pedagogė, psichologė
įvairaus pobūdžio prievartą.
metus
Tyrimai
2.1. ,,Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas”
Spalis – gruodis Socialinė pedagogė
(5 – 8, I g klasės);
2.2. ,, Rizikos grupės mokinių užimtumo tyrimas”. Sausis
Darbas su mokiniais ir jų tėvais
3.1. Įtraukti Jaunuosius policijos rėmėjus į smurto
Per mokslo
Socialinė pedagogė
ir patyčių gimnazijoje prevenciją (mokinių
metus
stebėjimas pertraukų metu ir už gimnazijos ribų,
pagalba atliekant ,,Patyčių masto gimnazijoje
įvertinimo“ tyrimą).
3.2. Dalyvauti ir inicijuoti Vaiko gerovės
komisijos posėdžius, reikalui esant į posėdžius
kviesti tėvus (globėjus, rūpintojus).
3.3. Teikti individualias ir grupines konsultacijas
mokiniams, turintiems elgesio ir emocinių
problemų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir
pedagogams.
3.4. Stebėti mokinius, turinčius elgesio ir emocinių
problemų, pamokų ir pertraukų metu.
3.5. Lankyti mokinius jų namuose.

Per mokslo
metus

Vaiko gerovės komisija

Per mokslo
metus

Pagalbos mokiniui specialistai,
klasių auklėtojai

Per mokslo
metus
Pagal poreikį

Socialinė pedagogė,
psichologė, klasių auklėtojai
Socialinė pedagogė, pasitelkiant į
pagalbą klasės
auklėtojus. Reikalui esant policijos
specialistus, VTAS atstovus
Gimnazijos bendruomenė, socialinė
pedagogė
Socialinė pedagogė, JPR, klasių
auklėtojai
Socialinė pedagogė, JPR,
klasių auklėtojai
Socialinė pedagogė, JPR,
klasių auklėtojai
Socialinė pedagogė, klasių
auklėtojai

3.6. Paminėti Pasaulinę smurto prieš vaikus Lapkričio 17 d.
prevencijos dieną 19 d.
3.7. Organizuoti akciją ,,Savaitė be patyčių“ .
Kovas
3.8. Organizuoti akciją ,,Gegužė - mėnuo be
smurto prieš vaikus” .
3.9. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Utenos
apsk. VPK Visagino policijos komisariatu.
3.10. Dalyvauti organizuojamose ekskursijose su
mokiniais.

Gegužė
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJA
1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Darbas su mokiniais
1.1. Stebėti mokinių užsiėmimų
lankomumą, aiškintis pamokų praleidimo
priežastis.
1.2. Aptarti Vaiko gerovės komisijos
išplėstiniuose posėdžiuose blogai lankančių
gimnaziją mokinių problemas, numatyti
poveikio priemones.
1.3 Rūpintis mokinių užimtumu, įtraukiant
juo į vaikų socializacijos programas.
Darbas su mokinių tėvais
2.1. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus)
apie mokinių neatvykimą į gimnaziją.
2.2. Organizuoti individualius pokalbius su
tėvais (globėjais, rūpintojais) esant
gimnazijos nelankymo problemoms.
2.3. Kviesti tėvus į išplėstinius Vaiko
gerovės komisijos posėdžius, esant
piktybiškam gimnazijos nelankymui.
2.4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose.

Per visus mokslo
metus

Klasių auklėtojai, dalykų
mokytojai, socialinė pedagogė

Per mokslo metus

Vaiko gerovės komisija

Per mokslo metus

Klasių auklėtojai,
socialinė pedagogė

Per mokslo metus

Klasių auklėtojai, socialinė
pedagogė
Klasių auklėtojai, socialinė
pedagogė

Per mokslo metus

Per mokslo metus

Vaiko gerovės komisija

Klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui
specialistai
NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, ŽIV/AIDS, PREVENCIJA
Organizuoti mokinių tėvų susitikimą su Utenos
Per mokslo
Gimnazijos vadovai,
apskrities vyriausiojo policijos komisariato
metus
socialinė pedagogė , klasių
Visagino policijos komisariato specialistais,
auklėtojai
informuojant apie atsakomybę už nepilnamečių
psichoaktyvių medžiagų vartojimą.
Informuoti tėvus, mokinius dėl draudimo
Per mokslo
Klasių auklėtojai, socialinė
mokiniams rūkyti ir turėti tabako bei elektroninių metus
pedagogė, JPR
cigarečių gimnazijoje ir jos teritorijoje.
Informuoti tėvus apie rūkančius jų vaikus.
Per mokslo
Klasių auklėtojai, socialinė
metus
pedagogė
Paminėti Tarptautinę nerūkymo dieną
Lapkričio 16 d. Socialinė pedagogė
organizuojant klasės valandėles 5-7 kl.,
reidus gimnazijos teritorijoje.
Paminėti Pasaulinę AIDS dieną (gruodžio 1 d.)
Lapkričio 30 d. Socialinė pedagogė , JPR
organizuojant klasės valandėles.
Paminėti Pasaulinę dieną be tabako organizuojant Gegužės 30 d.
Klasių auklėtojai, socialinė
reidus gimnazijos teritorijoje.
pedagogė , JPR
Supažindinti mokinius su psichoaktyvių medžiagų Per mokslo
Gamtos, dorinio ugdymo mokytojai,
poveikiu organizmui per dalykų pamokas ir klasių metus
klasių auklėtojai
valandėles.
Teikti individualias konsultacijas mokinių tėvams Per mokslo
Socialinė pedagogė, klasių
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
metus
auklėtojai
klausimais.
Socialinė pedagogė
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