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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

Prioritetas – vaiko gerovės užtikrinimas, siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam 
įtraukiajam ugdymui, koordinuotai teikiant švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros 
paslaugas.  

  Tikslas – užtikrinti kiekvieno, lopšelį-darželį lankančio, vaiko gerovę, bendradarbiaujant 
su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis t.t. 
             Uždaviniai: 

1. Užtikrinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje, sveikoje, ugdymuisi palankioje 
aplinkoje, vykdant vaikų socialinio ir emocinio ugdymo bei prevencinių programų integravimą.  

2. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir PPT, atliekant pirminį vaikų 
specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą bei aptariant švietimo 
pagalbos teikimą. 

3. Organizuoti lopšelio-darželio bendruomenės švietimą ir mokytojų kvalifikacijos kėlimą 
vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse. 

4. Įgyvendinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo numatytas funkcijas. 
5.  Organizuoti krizių valdymo priemones įstaigoje. 
6.  Vykdyti bendradarbiavimą su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis. 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1.uždavinys - užtikrinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje, sveikoje, ugdymuisi palankioje 
aplinkoje, vykdant vaikų socialinio ir emocinio ugdymo bei prevencinių programų integravimą.  

1.1. Atlikti edukacinių aplinkų ir priemonių  
įtraukiojo ugdymo organizavimui 
poreikio analizę 

Komisijos pirmininkė 
Komisijos nariai 
 

Sausis - Gruodis 

1.2. Vykdyti ankstyvąją prevencinę programą 
„Zipio draugai“ PU grupėse 
„Spindulėliai“ ir „Linelis“. 
Socialinio ugdymo programą „Laikas 
kartu“ priešmokyklinio ugdymo grupėje 
„Bitutės“, integruoti socialinių emocinių 
įgūdžių programos „Kimochi“ veiklas IU 
grupėje „Lašeliai“.  

Komisijos pirmininkė, 
soc. pedagogas, 
PU mokytojos 
V.Matusevičienė, 
A.Bražinskienė 

2022-2023 m.m. 

1.3. Aktyvinti dalyvavimą projektinėje 
veikloje, pramogose, renginiuose vaikų 
socialinio-emocinio ugdymo stiprinimui. 

Grupių mokytojos 2022-2023 m.m. 

1.4. Organizuoti lopšelyje-darželyje 
„Tolerancijos“, „Autizmo“, „Dauno 
sindromo“ dienų paminėjimą. 

Soc. pedagogas, grupių 
mokytojos 

2022-11-16 
2023-03-21 
2023-04-02 

2. uždavinys - Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir PPT, atliekant pirminį vaikų 
specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą bei aptariant švietimo 
pagalbos teikimą. 

2.1. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 
posėdžius: 
1.Sudaryti, aprobuoti ir teikti patvirtinti 
lopšelio-darželio direktoriui Pagalbos 
gavėjų sąrašą ir Vaiko gerovės komisijos 
veiklos planą. 

Komisijos pirmininkas ir 
VGK nariai 

 
 
2022-08-23 
 
 
 



2.Naujai atvykusių ugdytinių ir turinčių 
ugdymo sutrikimų pirminio vertinimo 
atlikimas. 
3.Ugdytinių sveikatos tikrinimo 
rezultatai. Sveikatos būklė lopšelyje-
darželyje. Ataskaitos išklausymas. 
4.Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių 
lankomumo duomenų suvestinės 
aptarimas. Adaptacijos ypatumai. 
5. Pagalbos gavėjų sąrašo 2022-2023 
m.m. II- pusmečiui aptarimas. 
Pagalbos vaikui specialistų veiklos 
ataskaitų ir VGK veiklos ataskaitos už 
2022-2023 m. m. I-pusmetį aptarimas. 
6.Ugdytinių pasiekimų ir individualios 
pažangos aptarimas. Prevencinių veiklų 
įgyvendinimo aptarimas. 
7. Pagalbos vaikui specialistų veiklos 
ataskaitų ir VGK veiklos ataskaitos už 
2022-2023 m. m. II-pusmetį aptarimas. 
Ugdytinių pasiekimų ir individualios 
pažangos aptarimas. 
8.Ugdytinių ir turinčių ugdymo sutrikimų 
pirminio vertinimo atlikimas. Vertinimo 
dokumentų parengimas. Pagalbos gavėjų 
sąrašo 2022-2023 m.m. I-pusmečiui 
projekto rengimas. 

2022-09-23 
 
 
2022-10-14 
 
 
2022-11-07 
 
 
2022-12-19 
 
 
 
 
2023-02-09 
 
 
2023-05-25 
 
 
 
2023-06-03 

2.2. Pritaikytų programų, Individualios 
pagalbos vaikui planų sudarymas, 
stebėjimas ir pakartotinis įvertinimas. 

VGK nariai, grupių 
mokytojos, tėvai 
 

2022-09-30 

2.3. Švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimas, 
organizavimas ir koordinavimas (įvertinant 
paslaugų ir pagalbos poreikį) 

VGK nariai Pagal poreikį 

2.4. Dalyvavimas grupių tėvų susirinkimuose, 
skaitant parnešimus apie įtraukųjį 
ugdymą ir vaiko SP atpažinimą. 

VGK nariai 2022-2023 m.m. 

3 uždavinys – organizuoti lopšelio-darželio bendruomenės švietimą ir mokytojų kvalifikacijos 
kėlimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės 
srityse 

3.1. Pedagogų ir tėvų konsultacijos su 
įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialiste. 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

2022-2023 m.m. 

3.2. Pedagogų ir tėvų konsultavimas spec. 
pedagoginės, logopedinės, psichologinės, 
socialinės, pagalbos, prevenciniais 
klausimais. 

Švietimo pagalbos 
specialistai 

2022-2023 m.m. 

3.3. Kvalifikacijos kėlimo renginių 
viešinimas tėvams, pedagogams ir 
lankymas pagal ugdymo prioritetus ir 
asmeninį poreikį. 

VGK, grupių mokytojos 2022-2023 m.m. 

4 uždavinys - įgyvendinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo numatytas 
funkcijas 

4.1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti VGK nariai Pagal poreikį 



vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonės skyrimą  

4.2. Koordinuoti atvejo vadybą Soc. pedagogas Pagal poreikį 

4.3. Teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir jo 
atstovams, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas vaiko ir šeimos gerovei 

VGK nariai Pagal poreikį 

4.4. Teikti siūlymus lopšelio-darželio 
direktoriui dėl saugios ir ugdymuisi 
palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio 
ugdymo prevencijos ir kitų programų 
įgyvendinimo įstaigoje  

VGK nariai Pagal poreikį 

    5 uždavinys - organizuoti krizių valdymo priemones įstaigoje 

5.1. 
 

Krizių valdymo plano aptarimas, 
koregavimas  

 Krizių valdymo komanda  Pagal poreikį 

5.2.  Krizės valdymo priemonių organizavimas  
 

 Krizių valdymo komanda  Pagal poreikį 

5.3. Krizių valdymo komandos narių 
kvalifikacijos kėlimas krizių valdymo 
klausimais  

 Krizių valdymo komanda  Pagal poreikį 

    6 uždavinys – vykdyti bendradarbiavimą su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis 
institucijomis 

6.1. Bendradarbiauti su Marijampolės 
savivaldybės administracijos Vaiko 
gerovės komisija, PPT, Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba, Marijampolės socialinės 
pagalbos centru, Visuomenės sveikatos 
biuru, atvejo vadybininkais, 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatoriumi, medicinos įstaigomis, 
kitomis suinteresuotomis institucijomis  

 VGK nariai  Pagal poreikį 

6.2. Bendradarbiauti su Visuomenės sveikatos 
biuru, M. Lukšienės švietimo centru, 
Bendruomeniniais šeimos namais, 
skatinant tėvus ir pedagogus pasinaudoti 
teikiamomis nemokamomis 
kompleksinėmis paslaugomis ir 
organizuojamais renginiais. 

 VGK nariai  Pagal poreikį 

    

 
VGK pasilieka teisę, atsiradus poreikiui, planą koreguoti  


