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         2021 m. organizuota 12 Vaiko gerovės komisijos posėdžių iš jų 2 neplaniniai, tėvų 
pageidavimu. Posėdžių metu svarstyti 27 klausimai, daugiausiai susiję su švietimo pagalbos 
poreikio aptarimu ir skyrimu ugdytiniams, pažymų Marijampolės PPT pirminiam/pakartotiniam 
vertinimui aptarimu, ugdytinių sveikatos būklės ir lankomumo aptarimu. 
         Parengta 45 individualios švietimo pagalbos vaikui planai. Švietimo pagalba teikta I- 
pusmetyje 39 ugdytiniams, II-pusmetyje 45 ugdytiniams. 
Iš jų specialiųjų poreikių vaikų (SUP) – 13, visiems teikta laikinas specialusis ugdymas ir švietimo 
pagalba. Parengta ir patvirtinta 12 pritaikytų programų SUP ugdytiniams, vienas ugdytinis atvyko 
mokslo metų pabaigoje iš kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 
         VGK komandos atsakomybės pagal sritis: 
 Įtraukusis ugdymas – logopedas-spec. pedagogas, renka informaciją vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), 
pirminiam/pakartotiniam įvertinimui ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams 
skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Organizuoja ir 
koordinuoja ugdymo programų pritaikymą ir Individualios pagalbos vaikui planų rengimą. Parengta 
vertinimo dokumentacija Marijampolės PPT pirminiam vertinimui – 1 ugdytinis, pakartotiniam 
vertinimui – 5 priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. Konsultuoja pedagogus, tėvus vaikų ugdymo 
organizavimo klausimais: organizuota 127 individualūs pokalbiai-konsultacijos tėvams ir 53 
konsultacijos pedagogams. 
 Socialinis ir emocinis ugdymas – soc. pedagogas renka, analizuoja medžiagą ir teikia siūlymus 
suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su 
vaiko gerovės užtikrinimu lopšelyje-darželyje susijusiais klausimais. Renka informaciją dėl 
socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo. Stebi 
ir nagrinėja nelankymo priežastis. Koordinuoja ir organizuoja  prevencinių programų įgyvendinimą, 
organizuoja mokytojų, tėvų švietimą socialiniais klausimais: vyko 55 konsultacijos tėvams ir 42 
konsultacijos mokytojams. 
 Krizių valdymas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, įvykus krizei lopšelyje-darželyje, 
koordinuoja ir numato krizės valdymo veiksmus, kasmet peržiūri ir atnaujina krizių valdymo planą, 
konsultuoja tėvus ir mokytojus vaikų ugdymo ir vaiko gerovės užtikrinimo klausimais: parengta ir 
patvirtinta Krizių valdymo įstaigoje tvarka ir planas. 
Smurto ir patyčių prevencija - IU ir PU mokytojos analizuoja smurto ir patyčių atvejų priežastis, 
atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatyme, užtikrina vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą. 
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija – psichologas, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimų, 
žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejų priežastis, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo 
pasiekimo rezultatus, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo 
su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas, analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir 
vaikų santykių problemas ir vykdo mokytojų, tėvų švietimą psichologinėmis temomis: vyko 9 
konsultacijos tėvams ir 6 konsultacijos pedagogams. 
Ugdytinių sveikatos stebėsena ir priežiūra – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 
organizuoja ugdytinių sveikatos priežiūrą ir prevencinius sveikatos saugojimo ir stiprinimo 
renginius, teikia švietimo pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais tėvams ir pedagogams. 
         Lošpelyje-darželyje vykdoma VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ socialinio ir emocinio 
ugdymo programa „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams ir tėveliams bei 



Tarptautinė ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio draugai“ 
priešmokyklinukams. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos“ atskiros temos integruotos į ugdymo(si) 
procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklose. Ikimokyklinukams 
integruojama ir socialinio emocinio ugdymo programos „Kimochis“ veiklos. Organizuoti smurto ir 
patyčių prevenciniai renginiai: šventinis rytmetis „Ranką draugui tiesiu“, Tolerancijos dienos 
paminėjimas, akcija „Šypsausi draugui“, šventinis rytmetis „Vaikai mūsų gyvenimo prasmė“, 
sąmoningumo didinimo kovo mėnuo „Be patyčių“, sportinės pramogos ir šventės projektai, 
parodėlės ir kt. 
         Lopšelyje-darželyje stebima smurto ir patyčių įstaigoje lyginamoji statistika: 
 

Smurto ir patyčių įstaigoje 2020 metais 2021 metais 
Įstaigoje užfiksuota patyčias, smurtą 
patyrusių mokinių (vaikų) skaičius  

0 0 

Psichologinę pagalbą dėl patirtų 
patyčių, smurto gavusių mokinių 
(vaikų) skaičius  

0 0 

Besityčiojusių, smurtavusių įstaigoje 
mokinių (vaikų) skaičius  

0 0 

Psichologinę pagalbą gavusių, 
besityčiojusių, smurtavusių mokinių 
(vaikų) skaičius  

0 0 

Prevencinės veiklos rodikliai   
„Zipio draugai“, socialinio ir emocinio 
ugdymo programa  

40 44 

„Laikas kartu, socialinio emocinio 
ugdymo programa ugdytiniams ir 
tėvams 

40 44 

   
   

 
Stebint statistinius duomenis galima numatyti, kad reikėtų siekti kokybės prevencinių 

programų vykdyme, ankstinant ugdytinių amžių ir nuosekliai, reguliariai vykdant prevencinį 
ugdymą ikimokykliniame amžiuje. 
         Lopšelis-darželis bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios 
raidos vaikų konsultavimo skyriumi, konsultuojantis autizmo spektro vaikų ugdymo klausimais. 
VGK komisijos nariai dalyvavo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuotuose 
mokymuose „Vaiko gerovės komisijos veiklos svarba prevenciniame lygmenyje, bei pagalbos planų 
rengimas ir įgyvendinimas“. Lopšelio-darželio pedagogai kėlė kvalifikaciją BDT mokymuose, 
kuriuose buvo kalbama apie emocinės psichinės sveikatos ugdymą. 
         Dalintasi metodine informacija Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų socialinių 
pedagogų metodiniame renginyje 2022-04-26, kurio soc. pedagogė pristatė metodinę priemonę „Aš 
jaučiuosi“. Logopedė parengė rekomendacijas ugdytinių tėvams „Kad vasaros atostogos būtų ne tik 
linksmos, bet ir naudingos“, kurios patalpintos įstaigos svetainėje www.ldrasa. 
         Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 mokslo metais nesikeitė. 
         Siekiant vaiko gerovės užtikrinimo, sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, 
koordinuotai teikiant švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas, glaudžiai  
bendradarbiaujant su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis t.t. 
 
 



 


