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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

                Tikslas: profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinant ugdytinių 

asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant kiekvieno ugdytinio poreikių tenkinimą; 

 

                Uždaviniai: 

                1. Teikti kvalifikuotą spec. pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo ir kitą 

pagalbą pedagogams, ugdytiniams ir tėvams. 

                2. Sudaryti vaikams palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

                3. Tęsti bendradarbiavimą su institucijomis, vykdančiomis nusikalstamumo bei žalingų 

įpročių prevenciją. 

                4. Ugdytiniams, turintiems elgesio problemų, siūlyti aktyvias ugdymo(si) formas, skatinti 

jų dalyvavimą neformalioje veikloje. 

                5. Neleisti į įstaigą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų 

ugdytiniams. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas 

VGK posėdžiai: 

1. 

 

Sudaryti, aprobuoti ir teikti patvirtinti lopšelio-

darželio direktoriui Pagalbos gavėjų sąrašą ir 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planą. 

Naujai atvykusių ugdytinių ir turinčių ugdymo 

sutrikimų pirminio vertinimo atlikimas. 

2021 m. 

rugsėjis 

R. Miliauskienė 

VGK nariai 

2. Pritaikytų programų ir individualių planų 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams rengimas. 

Pagalbos vaikui rekomendacijų pedagogams ir 

tėvams parengimas. 

2021 m. 

rugsėjis - 

spalis 

R. Miliauskienė 

VGK nariai 

3. Ugdytinių sveikatos tikrinimo rezultatai. Sveikatos 

būklė lopšelyje-darželyje. Ataskaitos išklausymas. 

2021 m. 

spalis 

R. Miliauskienė 

E. Perlibienė 

4. Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių lankomumo 

duomenų suvestinės aptarimas. Adaptacijos 

ypatumai. 

nuolat VGK nariai, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

5. Pagalbos gavėjų sąrašo II- pusmečiui aptarimas. 

Pagalbos vaikui specialistų veiklos ataskaitų ir 

VGK veiklos ataskaitos už 2021/2022 m. m. I-

pusmetį aptarimas. 

Pagalbos gavėjų sąrašo ugdytinių pasiekimų ir 

individualios pažangos aptarimas. 

2022 m. 

sausis 

R. Miliauskienė 

VGK nariai 

6. Pagalbos vaikui specialistų veiklos ataskaitų ir 

VGK veiklos ataskaitos už 2021/2022 m. m. II-

pusmetį aptarimas. 

Pagalbos gavėjų sąrašo ugdytinių pasiekimų ir 

individualios pažangos aptarimas. 

2022 m. 

gegužė 

R. Miliauskienė 

VGK nariai 

7. Ugdytinių ir turinčių ugdymo sutrikimų pirminio 

vertinimo atlikimas. Vertinimo dokumentų 

parengimas. Pagalbos gavėjų sąrašo 2022-2023 

m.m. I-pusmečiui projekto rengimas. 

2022 m. 

birželis 

R. Miliauskienė 

A. Galinskienė 

A. Kauzonė 

R. Berteškaitė 

8. Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas 

 

 

esant 

būtinybei 

VGK nariai 



9. Kiti VGK posėdžiai pagal 

poreikį 

VGK nariai 

 Pašalinių asmenų registracija lopšelyje - darželyje visus 

mokslo 

metus 

V. Krupinskienė (ūkvedė) 

Informacinė veikla 

10. Švietimo pagalbos gavėjų  sąrašo parengimas ir 

tvirtinimas, suderinus su Marijampolės PPT 

direktoriumi. 

Specialiųjų poreikių vaikų pirminis ir pakartotinis 

vertinimas. 

 

2021 

rugsėjis -    

 

2022-

05/06 

R. Miliauskienė 

A. Galinskienė 

A. Kauzonė 

R. Berteškaitė 

Lopšelio–darželio bendruomenės švietimas ir bendradarbiavimas 

11. Pedagogų konsultacijos su įstaigos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialiste 

pagal 

poreikį 

E.Perlibienė 

 

12. Dalyvavimas seminaruose, patirties sklaida 

 

visus 

metus 

VGK nariai 

13. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto, 

patyčių ar mobingo atvejus įstaigos viduje 

nuolat Įstaigos bendruomenė 

14. Pedagogų konsultavimas logopedinės, 

psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos, 

prevenciniais klausimais 

pagal 

poreikį 

R. Miliauskienė 

A. Galinskienė 

A.Kauzonė 

R. Berteškaitė 

15. Kvalifikuotos pagalbos lopšelio-darželio 

bendruomenei suteikimas, įvykus krizei 

pagal 

poreikį 

Įstaigos administracija, 

VGK nariai, Švietimo 

pagalbos tarnybos, Vaiko 

teisių apsaugos atstovai. 

16. 

 

Vaikų, turinčių elgesio ar psichologinių problemų, 

stebėjimas. Individualūs pokalbiai. 

pagal 

poreikį 

R. Miliauskienė, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Tėvų švietimas 

17. Informuoti tėvus dėl pastebėtų vaikų specifinių 

psichologinių problemų (elgesio ir emocijų 

sutrikimų, adaptacijos problemų lopšelyje-

darželyje 

nuolat VGK nariai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

18. Tėvų švietimas socialinių-emocinių kompetencijų 

prevencijos klausimais 

nuolat VGK nariai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

19. Informaciniai lankstinukai tėvams pagal 

poreikį 

A. Galinskienė 

R. Berteškaitė 

20. Informaciniai lankstinukai tėvams apie vaikų 

kalbos ugdymą 

 

pagal 

poreikį 

A.Kauzonė 

Ugdytinių švietimas 

21. Pedagoginės, socialinės, informacinės pagalbos 

teikimas  

nuolat, 

pagal 

poreikį 

VGK nariai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

22. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas nuolat VGK nariai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

23. Projektų „Futboliukas“, „Sveikatiada“, „Sveikata 

visus metus“ tęstinumas 

visus 

mokslo 

metus 

L.Geležauskienė, 

G.Riklickienė, 

B.Dičiūnienė, 

L.Juočienė 



Prevenciniai renginiai 

24. Ankstyvoji prevencinė programa „Zipio draugai“ 

priešmokyklinio ugdymo grupėse „Kiškučiai“ ir 

„Linelis“ 

rugsėjis-

gegužė 

V. Matusevičienė, 

A. Galinskienė 

25. Programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo 

grupėje „Bitutės“ 

rugsėjis-

gegužė 

B. Dičiūnienė 

26. Civilinės saugos pratybos spalis V. Krupinskienė 

27. 8– sis Solidarumo bėgimas spalis R. Miliauskienė 

A. Galinskienė 

28. Draugystės diena. Akcija „Šypsausi draugui“. lapkritis B. Dičiūnienė 

 

29. Akcija „Tolerancijos diena“  lapkritis A. Galinskienė 

R.Miliauskienė 

30. „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ kovas A. Galinskienė 

IU mokytojos, PU 

mokytojos 

31. Projektai, pramogos, veiklos vaikų socialiniam-

emociniam ugdymui grupėse 

visus metus Grupių mokytojos 

32. Sporto šventė įstaigos bendruomenei „Sportuojame 

visi – maži ir dideli“ 

gegužė  R. Miliauskienė, 

grupių mokytojos 

33. Prevencinė veikla apie alkoholio, tabako, psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo žalą 

nuolat VGK nariai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

    

VGK pasilieka teisę pagal poreikį planą koreguoti. 

 

 


	PATVIRTINTA

