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JUODŠILIŲ „ŠILO“ GIMNAZIJOS 

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 mokymosi formas bei būdus. 

 Mokiniams sudarytos galimybės mokytis laikinosiose grupėse pagal poreikius, atsižvelgiant į 

tolesnius ugdymo siekius. 

 Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti valandos naudojamos mokymosi, švietimo pagalbai teikti, 

pasiekimams gerinti. 

 Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, vykdomas neformalus ugdymas. 

 Gimnazijoje organizuojamas mokinių maitinimas (mokamas ir nemokamas). 

 Sveikai gyvensenai ugdyti sudarytos palankios sąlygos: gimnazija turi sporto ir mankštos sales. 

Yra sporto inventorius, kad mokiniai galėtų sėkmingai sportuoti ne tik per pamokas, bet ir po 

pamokų.  

 Užtikrintas mokinių pavėžėjimas. 

 Mokiniams sudaroma galimybė naudotis mokykliniu autobusu (kelionės į ekskursijas, 

edukacines pamokas, renginius). 

 Siekiant užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje organizuojamos prevencinės akcijos, 

renginiai: ,,Gegužė – mėnuo be smurto“, „Savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena, Nerūkymo 

diena, Žmogaus teisių diena, plakato, lankstinukų konkursai ir t.t. 

 Vykdomos prevencinės programos: „Olweus patyčių prevencijos programa“, „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ (integruojama į 

mokomuosius dalykus bei klasės auklėtojų veiklą). 



 Rengiami ir įgyvendinami projektai. 

 Prevencinę veiklą vykdo gimnazijos Vaiko gerovės komisija. Sprendžiamos lankomumo, 

elgesio, patyčių problemos, siekiama padėti mokiniams, turintiems elgesio, mokymosi 

sunkumų. Organizuojami prevenciniai renginiai. Vykdomas  glaudus bendradarbiavimas 

sprendžiant ugdymo(si) problemas. Organizuojami klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui 

specialistų ir administracijos susirinkimai.  

 Programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams svarsto ir tvirtina Vaiko gerovės komisija. 

Dalyko mokytojai ir klasių auklėtojai aptaria ir derina individualiuosius ugdymo planus  bei 

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

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

mokyklos gyvenimą, vykdant neformalųjį ugdymą.  

 Vyksta aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: rajono ugdymo 

įstaigomis, šalies aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, Vilniaus rajono VPK 

Rudaminos policijos nuovados Nepilnamečių reikalų specialistais, Vaiko teisių apsaugos 

tarnybos specialistais,  Juodšilių seniūnija, Rudaminos seniūnija, Vilniaus rajono pedagogine, 

psichologine tarnyba, Trakų švietimo pagalbos centru. 

 Gimnazija dalyvauja profesinio veiklinimo programos projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. Mokiniams, tėvams, 

klasių auklėtojams teikiamos konsultacijos karjeros planavimo, ugdymo karjerai, profesijos 

pasirinkimo klausimais, organizuojamos išvykos į aukštąsias mokyklas šalyje, profesijų muges, 

parodas, verslo įmones. 

 Bibliotekininkė bendradarbiauja su mokyklos metodinėmis grupėmis, individualiai su 

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

organizuojant pristatymus.  

 Vykdomas budėjimo mokykloje nuolatinis stebėjimas ir vertinimas. Kiekvienas mokytojas 

atsakingai žiūri į mokyklos aplinkos puoselėjimą bei mokinių saugumą. 

 Vyksta administracijos, klasių auklėtojų, mokytojų, metodinių grupių bei pagalbos mokiniui 

specialistų glaudus bendradarbiavimas, teikiant informaciją ir pagalbą mokiniams ir jų tėvams.  

 Skatinima mokinių saviraiška ir kūrybiškumas.  Mokinių taryba išsiaiškina mokinių lūkesčius, 

metodinėse grupėse aptariami kiekvieno siūlomi renginiai ir paruošiamas apibendrintas renginių 

planas, veiklos programa. Mokinių tarybos veikla įtraukia visus mokinius į gimnazijos renginių 

organizavimą, akcijas, projektus.  

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

 Sukurtos ir veikia mokinių elgesio taisyklės. 



 Vykdomas individualizavimas ir diferencijavimas pamokų metu, atkreipiamas dėmesys į 

specialiųjų poreikių 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. 

 

________________________ 


