
TAURAGĖS R.SKAUDVILĖS GIMNAZIJA 

 

LYGIŲ GALIMYBIŲ IR MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO SISTEMA 

 

 Mokiniams  pagalbą gimnazijoje teikia: administracijos atstovai, psichologas, specialusis ir 

socialinis pedagogas, logopedas,  sveikatos priežiūros specialistas, klasės auklėtojai, 

mokytojai.  

 Atliekami tyrimai ir apklausos, kurių pagrindu planuojamas ar koreguojamas ugdymas: 

smurto paplitimo, kvaišalų vartojimo, krūvių apimties įvairiose klasių grupėse, mokinių 

užimtumo gimnazijoje ir už jos ribų ir kt. 

 Norint nustatyti  naujai atvykusių mokinių adaptacijos problemas, atliekami stebėjimai, 

tyrimai, bendrauja tėvai, specialistai, mokytojai 

 Mokiniams sudarytos galimybės pasirinkti atskirų ar visų dalykų savarankišką mokymąsi ar 

mokymą namuose.   

 Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, vykdomas neformalus ugdymas. 

 Mokymai mobiliose grupėse sudaro galimybes rinktis motyvuotai ir atsakingai: pagal 

poreikius, polinkius, galimybes, atsižvelgiant į tolesnius siekius. 

 Gimnazijoje organizuojamas mokinių maitinimas (mokamas ir nemokamas). 

 Sveikai gyvensenai ugdyti sudarytos palankios sąlygos: gimnazija turi dvi dideles sporto 

sales. Yra sporto inventorius, kad mokiniai galėtų sėkmingai sportuoti ne tik per pamokas, 

bet ir po pamokų.  

 Sutvarkyta mokinių pavėžėjimo tvarka. Mokiniai atvežami ir parvežami iš mokyklos. 

 Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, gimnazijoje visus mokslo metus veikia Jaunųjų 

policijos rėmėjų būrelis (vadovė – socialinė pedagogė). Įtraukiant į veiklą Jaunuosius 

policijos rėmėjus organizuotos akcijos: ,,Mėnuo be smurto“, „Savaitė be patyčių“, 

„Kvaišalams – NE“, plakato konkursai. 

 Vykdomos prevencinės programos; „Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų 

prevencija“, „Zipio draugai“, „Įveikiame kartu“, „Antras žingsnis“. Pateikta paraiška 2015 - 

2016 m. m  įsijungti į patyčių programą „Alweus“.  

 Rengiami ir įgyvendinami projektai:  

1. Vaikų vasaros poilsio programa „Mokykla – Vaikas - Visuomenė“. Įtraukiami socialinės 

rizikos ir socialiai remiamų šeimų vaikai. Tai saviraiškos galimybė ir būdas bendradarbiavimo 

skatinimui  bei pasitikėjimo savimi ugdymui. 



2.  Sveikatinimo projektas „Sveikas kūnas – sveikas aš“.  Sveikos gyvensenos, tolerancijos 

propagavimas, žalingų įpročių prevencija ir glaudesni santykiai tarp mokinių, tėvų, 

mokytojų. Naujos bendradarbiavimo galimybės. 

 Prevencinę veiklą vykdo gimnazijos Vaiko gerovės komisija. Sprendžia lankomumo, 

elgesio, patyčių problemas. Organizuoja prevencinius renginius. Vykdomas  glaudus 

bendradarbiavimas sprendžiant ugdymo (si) problemas. Organizuoja klasių auklėtojų , 

pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos „Apskriti stalai‘. Socialinės rizikos šeimų 

mokinius aprūpina mokykliniais reikmenimis.  

 Vyksta aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: rajono ugdymo 

įstaigomis, šalies aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, Tauragės VPK 

Nepilnamečių raikalų policijos pareigūnais,.Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais,  

Skaudvilės policijos nuovada, Skaudvilės seniūnija, Kultūros namais, įmonėmis ir 

įstaigomis. 

 Programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams svarsto ir tvirtina Vaiko gerovės 

komisija. Organizuoja, planuoja ir dirba su spec. poreikių mokiniais. Spec. poreikių  

komisija, dalyko mokytojai ir auklėtojai aptaria ir derina individualiuosius ugdymo planus  

bei organizuoja  spec.poreikių mokinių ugdymą. Užtikrinamos visiems lygios galimybės 

ugdymo procese, efektyvi pagalba kiekvienam mokiniui. Spec.poreikių mokiniai įtraukiami į 

mokyklos gyvenimą, vykdant projektinę veiklą. Vyksta metodinių grupių glaudus 

bendradarbiavimas tobulinant tarpdalykinės integracijos sistemą, dirbant su spec. poreikių 

mokiniais, planuojant veiklą. Lygių galimybių užtikrinimas, efektyvesnių metodų 

naudojimas.  

 Veikia profesinio informavimo ir konsultavimo sistema, sudaryta darbo grupė. Teikia 

konsultacijas mokiniams, tėvams, klasių auklėtojams  karjeros planavimo, ugdymo karjerai, 

profesijos pasirinkimo klausimais, organizuoja išvykas į aukštąsias mokyklas šalyje, 

profesijų muges, parodas. 

 Bibliotekininkė bendradarbiauja su mokyklos metodinėmis grupėmis, individualiai su 

mokytojais užsakant vadovėlius ir kt. mokymosi priemones, rengiant konkursus ir parodas, 

organizuojant pristatymus. Efektyvus keitimasis informacija, tarpusavio santykių  gilinimas, 

komandinio darbo efektyvinimas. 

 Vykdomas budėjimo mokykloje nuolatinis stebėjimas ir vertinimas. Kiekvieno atsakingas 

požiūris į mokyklos aplinkos puoselėjimą, mokinių saugumą 



 Vyksta administracijos, klasių auklėtojų, mokytojų, metodinių grupių glaudus 

bendradarbiavimas, teikiant informaciją mokiniams ir jų tėvams apie gimnazijos aktualijas. 

Geresni ugdymosi rezultatai, kryptingesnis ir tikslingesnis mokinių ugdymas (-asis), 

informacija ir viešumas apie atliktus darbus, pasiekimus, pagyrimai, paskatinimai ir pan.  

 Vyksta glaudus klasių auklėtojų, dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas. Matomas problemos sprendimo efektyvumas, spragos, tobulinti dalykai. 

Aktualios informacijos pateikimas. Greita, efektyvi pagalba. 

 Skatinima mokinių saviraiška ir kūrybiškumas.  Mokinių parlamentas išsiaiškina mokinių 

lūkesčius, metodinėse grupėse aptariami kiekvieno siūlomi renginiai ir paruošiamas 

apibendrintas renginių planas, veiklos programa. Mokinių parlamento veikla įtraukia visus 

mokinius: renginių organizavimas, bendrieji vakarai, tradiciniai renginiai, pilietiškumo 

akcijos. Glaudesni tarpusavio santykiai, kiekvieno įtraukimas į mokyklos gyvenimą, 

saviraiškos ir iniciatyvų skatinimas, bendravimo įgūdžių formavimas Mokiniai drąsiai 

reiškia savo mintis, geriau pažįsta save ir kitus. 

 Sukurta ir veikia mokinių ugdymo(si) pasiekimų vertinimo sistema.  

 Sukurta ir veikia mokinių elgesio skatinimo ir nuobaudų sistema. 

 Vykdomas individualizavimas ir diferencijavimas pamokų metu, atkreipiamas dėmesys į 

ypač gabius mokinius, jų ugdymą.  

 Vykdoma gerosios patirties sklaida. Mokytojai dalijasi gerąja patirtimi metodinių grupių, 

mokytojų tarybos pasitarimuose, respublikiniuose renginiuose.  

 Vykdomas mokinių poreikių tenkinimas ir tyrimai. 

 Vykdomi standartizuoti testai ir kt. testavimai. 

 Vykdomas mokymo (si) stilių nustatymas. 

 

 


