
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RASA“ 
 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS 
 

                Tikslas: profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinant ugdytinių 
asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant kiekvieno ugdytinio poreikių tenkinimą; 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Pasiektas rezultatas 

1. VGK posėdžiai Vyko 11 posėdžių 
2. VGK pasitarimai 5 pasitarimai 
3. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo organizavimas 

koordinavimas 
 Švietimo pagalbos gavėjų  sąrašo 

parengimas ir tvirtinimas, suderinus su 
Marijampolės PPT direktoriumi. 
 
Specialiųjų poreikių vaikų pirminis ir 
pakartotinis vertinimas. 
 
 
Švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimas, 
organizavimas ir koordinavimas (įvertinant 
paslaugų ir pagalbos poreikį) 
 
IU ir PU programų pritaikymo 
koordinavimas ir organizavimas 
specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turintiems 
vaikams 

Laiku parengta ir patvirtinta Švietimo pagalbos 
gavėjų sąrašai: 2020-2021 m.m. II-pusmečiui ir 
2021-2022 m.m. I-pusmečiui; 
 
Atliktas specialiųjų poreikių vaikų pirminis 
vertinimas ir parengti dokumentai lopšelyje-
darželyje 20-čiai vaikų; Marijampolės PPT 5 
vaikams; 
2020-2021 m.m. II-pusmetyje teikta švietimo 
pagalba 40-čiai ugdytinių. 
2021-2022 m.m. I-pusmetyje 39 ugdytiniams. 
 
Remiantis PPT išvadomis, parengta 12-kai 
ugdytinių pritaikytos programos, pusmečio 
pasiekimai ir individuali pažanga, aptarta su 
visų ugdytinių tėvais individuliu pokalbiu su 
VGK. 

4.  Lopšelio–darželio bendruomenės švietimas ir bendradarbiavimas 
 Pedagogų konsultacijos su įstaigos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialiste 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
per savaitę du kartus lankosi grupėse, veda 
praktinius užsiėmimus pagal planą ir, 
pageidaujant mokytojoms, teikia konsultacijas. 

 Dalyvavimas seminaruose, patirties sklaida 
 

Įstaiga dalyvauja BDT seminaruose, 
bendradarbiaujame su A.spektro mokyklų 
tinklu. 
Soc. pedagogas dalijosi gerąja savo darbo 
patirtimi su Respublikinės socialinių pedagogų 
konferencijos dalyviais tema „Socialinis 
pedagogas vienas iš vaikų gyvenimo įgūdžių 
ugdytojų lopšelyje-darželyje“. 

 Informacijos teikimas apie pastebėtus 
smurto, patyčių ar mobingo atvejus 
įstaigos viduje 

Įstaigos bendruomenė nepateikė informacijos 
apie smurto, patyčių ar mobingo atvejus. 
Anoniminei informacijai įstaigoje įrengta 
pokalbių dėžutė. 

 Pedagogų konsultavimas logopedinės, 
psichologinės, socialinės, pedagoginės 
pagalbos, prevenciniais klausimais 

Teikta 43 logopedo, spec. pedagogo 
konsultacijos pedagogams dėl individualių 
planų, pritaikytų programų  ir vertinimo  
dokumentų pildymo ir pagalbos teikimo, 
taikant priemones, metodus specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems vaikams, grupės 
ugdomosiose veiklose. 



36 soc. pedagogo konsultacijos - iškilusių 
problemų su ugdytiniais aptarimas, analizė, 
veiksmingų ugdymo būdų, sprendimų paieška. 
Vaikų, turinčių ASS ir kitų raidos sutrikimų 
ugdymo(si) klausimais. 
21 psichologo konsultacija - vaiko raidos 
klausimai; ugdymosi sunkumai; elgesio 
problemos. 

 Vaikų, turinčių elgesio ar psichologinių 
problemų, stebėjimas. Individualūs 
pokalbiai. 

Stebėta ir aptarta VGK pasitarimuose 3 
ugdytinių elgesys grupės kontekste. 

 Kvalifikuotos pagalbos lopšelio-darželio 
bendruomenei suteikimas, įvykus krizei. 
Krizių valdymo plano koregavimas. 

 
Krizių atvejų įstaigoje neįvyko 

5. Tėvų švietimas 
 Informuoti tėvus dėl pastebėtų vaikų 

specifinių psichologinių problemų (elgesio 
ir emocijų sutrikimų, adaptacijos problemų 
lopšelyje-darželyje. 
Tėvų švietimas socialinių-emocinių 
kompetencijų prevencijos klausimais. 

27 tėvai apsilankė konsultacijose pas 
logogedus, kuriose aptarti ugdytinių 
pasiekimai, teikta rekomendacijas specialiojo 
ugdymo klausimais. 
Iškilus poreikiui vyksta individualūs pokalbiai 
telefonu. 
40 pokalbių tėvams vyko su soc. pedagogu - 
teikiamos pagalbos rezultatų aptarimas. 
Iškilusios problemos aptarimas. 
Rekomendacijų teikimas atsižvelgiant į 
situaciją. 
14 tėvų apsilankė pas lopšelio-darželio 
psichologę, teikta 42 konsultacijos - padėta 
spręsti vaiko  adaptacijos lopšelyje-darželyje 
klausimus; vaikų patiriami ugdymosi 
sunkumai; vaikų elgesio ir emocinės 
problemos. 

6. Ugdytinių švietimas 
 Pedagoginės, socialinės, informacinės 

pagalbos teikimas.  
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 
Projektų „Futboliukas“, „Sveikatiada“, 
„Sveikata visus metus“ tęstinumas ir 
dalyvavimas šalies bei miesto renginiuose 

Visus metus vyko aktyvus bendravimas ir 
bendradarbiavimas su ugdytiniais grupių, 
papildomų veiklų ir pagalbos vaikui specialistų 
organizuotose veiklose. 
Su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių, dalyvauta 21-ame 
kūrybinių darbų, projektų Respublikiniuose ir 
savivaldybės renginiuose. 

7. Prevenciniai renginiai 
 Ankstyvoji prevencinė programa „Zipio 

draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse. 
Programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio 
ugdymo grupėse. 

Soc. pedagogė ir PU mokytojos vykdė 
prevencinių programų veiklas kiekvieną 
savaitę. 
Programoje „Laikas kartu“ pagal galimybę 
dalyvavo ir tėvai. 

 Civilinės saugos pratybos 2021-11-26 vyko stalo pratybos įstaigos 
darbuotojams 

 8 – sis Solidarumo bėgimas 2021-09-25 – 10-15 įstaigos ugdytiniai 
dalyvavo atskirai grupėmis solidarumo bėgime 

 Akcija „Tolerancijos diena“  2021-11-16 paminėta Tolerancijos diena – 
grupių ugdytiniai kūrė Tolerancijos miestą 

 „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ“ 

Iniciatorių „Vaikų linija“ kvietimu kovo mėn. 
dalyvavome tradicinėje iniciatyvoje 



Sąmoningumo didinimo mėnuo Be PATYČIŲ. 
Grupių mokytojos vedė  grupėse veiklas 
patyčių ir smurto tema. 

 Projektai, pramogos, veiklos vaikų 
socialiniam-emociniam ugdymui grupėse 

Įstaigos svetainėje www.ldrasa.lt naujienose 
skelbiama informacija apie šventes, renginius, 
ugdytinių dalyvavimą projektinėje ar kt. 
veikloje. 

 „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programos“ integravimas į ugdymo turinį 

Visus metus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojos integruoja prevencines 
temas į ugdymo(si) procesą. 

8. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
 Bendradarbiavimas su Marijampolės 

savivaldybės PPT, Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, 
medicinos įstaigomis, kitomis 
suinteresuotomis institucijomis 
 

Parengti informaciniai raštai: 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Marijampolės apskrities vaiko 
teisių apsaugos skyriui – 8; 
Marijampolės socialinės pagalbos centrui – 9; 
VšĮ Marijampolės pirminės priežiūros centrui – 
2; 
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų 
tyrimo skyriui – 1; 
Visiems suinteresuotiems asmenims – 1; 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Marijampolės PPT dėl pagalbos teikimo krizės 
atveju įstaigoje. 

9. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
 Susitikimai su ugniagesiais, policijos 

pareigūnais, globos namų gyventojais, 
miesto švietimo įstaigų ugdytiniais bei 
pedagogais ir kt. 
 

Vyko prevencinė veikla su policijos 
pareigūnais ir jų bičiuliu „Amsiumi“. 
Ugdytiniai vykdė akciją globos namų 
gyventojams „Kalėdinis sveikinimas“. 

 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
VGK pirmininkė                                                                                                    Reda Miliauskienė 
 


