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LENTVARIO LOPŠELIS - DARŽELIS ,,ŠILAS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

I. TIKSLAS 

Rūpintis saugios, palankios bei aktyvinančios vaiko ugdymą(-si) aplinkos kūrimu, ugdymo 

programų pritaikymu ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti ir 

koordinuoti kokybišką švietimo pagalbą, prevencinę veiklą. 

II. UŽDAVINIAI 

1. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

2. Koordinuoti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, 

kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencinių programų vykdymą.  

3. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir vertybes, dalyvaujant įvairiuose projektuose, 

akcijose, konkursuose.  

4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo organizavimo, švietimo 

pagalbos teikimo, socialinės gerovės, tinkamo elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais. 

 5. Organizuoti ir koordinuoti krizių valdymą, ištikus netikėtiems ar pavojingiems įvykiams įstaigoje.  

6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais vaiko gerovės užtikrinimo 

klausimais. 

  

III. PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr.  

Veiklos kryptys  Vykdymo laikas  Atsakingi asmenys  

I. VGK POSĖDŽIAI 

1.1.  Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 

2022 m. pristatymas ir aptarimas 

sausis VGK  nariai  

1.2.  Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

sąrašo sudarymas, aptarimas, derinimas 

su Trakų rajono savivaldybės PPT 

rugsėjis  VGK pirmininkas  

1.3 Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų sąrašo aptarimas, 

patvirtinimas.  

rugsėjis VGK nariai, logopedė  

1.4.  Individualių pagalbos vaikui planų 

aptarimas 

rugsėjis, lapkritis 

sausis, kovas, gegužė 

VGK nariai, 

koordinatorius 

pavaduotoja ugdymui  

1.5.  Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių 

vaikų kalbos ugdymo dinamikos ir 

rezultatų aptarimas 

sausis, gegužė Logopedė  

1.6. Vaikų emocijų, elgesio ir kt. problemos esant poreikiui  VGK komisijos nariai, 

psichologė  

1.7.  Koordinuojamų prevencinių sričių 

vykdymo analizė ir atsiskaitymas 

gruodis VGK pirmininkė 

1.8. Vaikų adaptacija lopšelyje-darželyje lapkritis  Socialinė pedagogė  

1.9.  Vaiko gerovės komisijos veiklos 2022 

m. ataskaita 

gruodis  VGK pirmininkė 



II. ĮTRAUKUSIS (SPECIALUSIS)  UGDYMAS 

 

2.1.  Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų pirminis vertinimas, 

specialiųjų ugdymosi poreikių lygio 

nustatymas 

gegužė, rugsėjis Logopedė 

2.2.  Duomenų apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus pateikimas 

apskaitai 

rugsėjis  VGK pirmininkas  

2.3.  Pirminis ir pakartotinis specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

vertinimas  

esant poreikiui  VGK nariai, grupių 

auklėtojos  

2.4.  Pedagogų ir specialistų parengtų 

pritaikytų ugdymo programų ir (ar) 

individualių pagalbos planų specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

aptarimas ir suderinimas 

rugsėjis, lapkritis 

sausis, kovas, gegužė 

VGK nariai , grupių 

auklėtojos 

2.5.  Vaikų ugdymo(si) pasiekimų aptarimas 

ir vertinimas, tolimesnių ugdymo tikslų 

numatymas 

sausis, gegužė  VGK nariai , grupių 

auklėtojos 

2.6.  Pedagogų dalyvavimas posėdžiuose, 

svarstant vaiko ugdymosi sunkumus 

esant poreikiui Grupių auklėtojos  

2.7.  Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos 

ypatumų stebėjimas 

visus metus Grupių auklėtojos 

2.8.  Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, 

grupių pedagogais įveikiant vaikų 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus 

visus metus  Logopedė  

2.9.  Dalyvauti visuotiniuose, grupių tėvų 

susirinkimuose, teikti informaciją, 

rekomendacijas apie specialųjį (bei 

kalbos) ugdymą bei vaiko gerovės 

užtikrinimo klausimais 

esant poreikiui  Logopedė, socialinė 

pedagogė, psichologė 

3.0 Metodinės medžiagos, ugdymo 

priemonių darbui su SUP turinčiais 

vaikais rengimas, kaupimas 

visus metus Grupių auklėtojos, 

specialistai  

III. PREVENCINĖ VEIKLA 

3.1.  Ikimokyklinio amžiaus gyvenimo 

įgūdžių įgyvendinimo programos 

vykdymas 

pagal programą  Grupės auklėtojos, 

socialinė pedagogė 

3.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

pagal programą  Priešmokyklinių 

grupių pedagogės, 

socialinė pedagogė  

3.3.  Ankstyvoji prevencinė programa „Zipio 

draugai“ priešmokyklinio ugdymo 

grupėse ir programos priedas dirbančiam 

su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais 

visus metus  Priešmokyklinių 

grupių pedagogės, 

socialinė pedagogė 

3.4.  Sąmoningumo mėnuo „Be patyčių“  kovas, balandis  Priešmokyklinių 

grupių pedagogės, 

socialinė pedagogė 

3.5.  Projektinė veikla „Sveikata visus metus“ visus metus  Sveikatos priežiūros 

specialistė, socialinė 

pedagogė 

IV. KRIZIŲ VALDYMAS 



4.1.  Krizės aplinkybių įvertinimas, valdymo 

ir įveikimo plano parengimas 

esant krizinei 

situacijai 

Krizių valdymo 

komanda 

4.2.  Informacijos parengimas ir darželio 

bendruomenės/žiniasklaidos 

informavimas apie krizę 

esant krizinei 

situacijai 

VGK pirmininkas  

4.3.  Civilinės saugos, pirmosios pagalbos 

priemonių užtikrinimas, reikiamų 

tarnybų informavimas 

pagal civilinės saugos 

planą 

VGK pirmininkas  

V. BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS 

5.1.  Pranešimai, lankstinukai socialinio, 

emocinio, kalbos  ugdymo klausimais 

esant poreikiui  Socialinė pedagogė, 

logopedė, psichologė 

5.2.  Konsultacijos, individualūs pokalbiai su 

tėvais dėl vaikų elgesio ir emocijų 

sutrikimų, adaptacijos problemų 

esant poreikiui  

 

VGK pirmininkė, 

socialinė pedagogė, 

psichologė 

VI. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

6.1.  Bendradarbiavimas su Trakų rajono 

savivaldybės PPT specialistais, Trakų 

savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisija, vaikų teisių apsaugos 

tarnyba, socialinių paslaugų, sveikatos 

priežiūros įstaigomis 

esant poreikiui  VGK komisijos nariai 

6.2. Bendradarbiavimas su lopšelio-darželio 

savivaldos institucijomis  

esant poreikiui VGK komisijos nariai 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė    Irena Nižauskienė  


