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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 METŲ DARBO ATASKAITA  

  

 

  2021 metais Vaiko gerovės komisija organizavo 10 posėdžių.  

 Aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bei vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

sąrašai, kuriuos teikėme Trakų rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai suderinti bei 

įstaigos direktorei patvirtinti.  

 Numatyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetai bei optimalus užsiėmimų 

skaičius. Penkiolikai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių parengti individualios 

pagalbos planai. Atsižvelgiant į vaikų galias ir sunkumus, bei tėvų lūkesčius numatytas švietimo 

pagalbos specialistų teikiamos pagalbos intensyvumas, sudaryti tvarkaraščiai. 

 Atliktas, aštuonių ugdytinių turinčių ugdymosi sunkumų - pirminis ir septynių vaikų -  

pakartotinis, vertinimas. Teikėme rekomendacijas tėvams ir pedagogams dėl darbo su vaikais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Du kartus metuose su pedagogais aptariami vaikų 

individualios pagalbos planai bei jų pažanga. 

 Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 61 vaikui. Logopedinė 

pagalba buvo teikiama 42 ugdytiniams (25 ugdytiniai turintys fonetinius kalbėjimo sutrikimus, 3 

ugdytiniai - fonologinius kalbos sutrikimus, 1 ugdytinis - specifinė kalba dėl klausos sutrikimo ir 13 

ugdytinių - sulėtėjusi kalbos raida). Kalba ištaisyta 24 ugdytiniams, kitiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimai įveikti dalinai, pagalba tęsiama. 

 Logopedė individualiai konsultuoja vaikų, kurie lankė logopedinius užsiėmimus, tėvelius. 

Parengė rekomendacijas dėl garsų tarimo mokymosi namuose.  

 Socialinės pedagogės pagalba buvo teikiama 15 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų. Nuolat bendradarbiaujama su grupių auklėtojomis sprendžiant vaikų socialines problemas. 

Įvyko 3 individualūs pokalbiai su tėvais. Bendradarbiaujama su Lentvario seniūnijos socialiniais 

darbuotojais. 

 Psichologinė pagalba teikiama 19 ugdytinių. Konsultuota 13 ugdytinių tėvų. 

2021 metais „Skruzdėliukų“, „Bitučių“ ir ,,Genelių“ grupėse buvo tęsiamas programos „Zipio 

draugai“ vykdymas. Priešmokyklinio amžiaus grupėse tęsiamas gyvenimo įgūdžių įgyvendinimo 

programos, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

vykdymas.  

Pedagogai kartu su vaikais dalyvavo akcijose: ,,Kovas - sąmoningumo mėnuo „Be patyčių“, 

,,Tolerancijos savaitė“, ,,Draugystės pynė“. 

Specialistės kartu su ypatingais vaikais įsitraukė ir įgyvendino Respublikinį ilgalaikį 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinį projektą „Žaidimai moko“. Suorganizuota draugiškoji 

socialinio emocinio ugdymo olimpiada ,,Dramblys", saugaus eismo pamokėlės ,,Mūsų bičiulis 

Amsis“. 

Auklėtojos ir specialistai tobulino savo žinias ir kompetencijas: ,,Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymas. Gerosios patirties sklaida“, ,,Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, ,,Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo 

kontekste",  ,,Socialinio pedagogo veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nuo realybės iki 

siekiamybės“, ,,Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų kompetencijų ugdymas ir sensorinės 

patirties ypatumai“, ,,Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas“, ,,Vaikams reikia ribų: kokių, kiek 

ir kaip jas reikia nubrėžti“, ,,Mano vaikas kandžiojasi, mušasi, spjaudosi, spardosi. Ką daryti ir kada 

susirūpinti“, ,,Kaip suprasti savo vaikus“, ,,Vaikai draugauja ir skaudžiai kalba. Kaip (ne) padėti“, 

„Vaikų psichinis ir fizinis  stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Mokytojų padėjėjų 

mokymai ,,Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjoms – socialinės ir didaktinės kompetencijos“. 
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