
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 
 

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymo(si) aplinkos kūrimą, vykdyti visas su 

visapusiška vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Uždaviniai: 

1. Kurti įstaigoje saugią, sveiką ir palankią mokymosi aplinką, užtikrinančią gerą savijautą. 

2. Užtikrinti vaikui teikiamų paslaugų kokybę, atitinkančią jo brandą bei individualius gebėjimus.  

3. Rūpintis vaiko socialine, emocine gerove ir švietimo pagalba.  

4. Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo klausimais.  

5. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei institucijomis besirūpinančiomis vaiko gerovės klausimais bendrai spręsti ankstyvosios 

prevencijos, sveikatos stiprinimo, saugumo užtikrinimo, krizių prevencijos klausimus. 

6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, 

emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones. 

POSĖDŽIAI 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys Darbo forma 

1 2 3 4 5 

 1. 1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2021 m. 

pristatymas ir aptarimas. 

2. Kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų 

turinčių vaikų pasiekimų vertinimas, rekomendacijos 

tolimesniam ugdymuisi. 

3. Dėl pritarimo pritaikytai ikimokyklinio ugdymo 

programai Akvilei D.  

4. Dėl pritarimo pritaikytai ikimokyklinio ugdymo 

programai Akvilei D. 

5. Dėl Renaldo P., Rėjaus, Luko, Benedikto pirminio 

įvertinimo. 

6. Dėl Tomos M., Rūtos pirminio įvertinimo. 

2021-01 V.Petravičienė 

R.Čižienė 

Grupių pedagogai 

VGK posėdis 

2. 1.Vaikų, turinčių elgesio problemų, situacijos 

aptarimas. 

2021-02 V.Petravičienė 

R.Čižienė 

Grupių pedagogai 

VGK posėdis 



1 2 3 4 5 

3. 1. Kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų 

turinčių vaikų kalbos ugdymo dinamikos aptarimas. 

2. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų 

aptarimas. 

2021-05 V.Petravičienė 

R.Čižienė 

 pedagogai 

 

VGK posėdis 

4. 1.Kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir specialiųjų 

poreikių turinčių ugdytinių sąrašo aprobavimas. 

2.Naujai atvykusių vaikų adaptacijos lopšelyje-

darželyje aptarimas. Adaptaciją lengvinančių 

priemonių plano pristatymas. 

2021-09 R.Čižienė 

A.Kregždė  

VGK posėdis 

5. Ugdytinių patyčių, netinkamo elgesio, nelankymo ar 

nenoro lankyti darželį atvejų analizė. 

2021-11 I. Šimkuvienė 

Pedagogai 

VGK posėdis 

6. 1. Vaiko gerovės komisijos veiklos aptarimas, 

tolimesnio darbo gairių numatymas, veiklos ataskaita 

pedagogų tarybos posėdyje. 

2. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų 

aptarimas. 

2021-12 V.Petravičienė 

R.Čižienė 

Pedagogai 

VGK posėdis  

ĮTRAUKUSIS (SPECIALUSIS) UGDYMAS 

1 2 3 4 5 

1. Pirminis ir pakartotinis specialiųjų poreikių vaikų 

vertinimas Elektrėnų PPT 

 2021 m. VGK  

2. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašų parengimas, 

suderinimas su Elektrėnų PPT, tvirtinimas. 

  

2021-09 

R.Čižienė 

 

 

3. Logopedo rekomendacijos pedagogams, dirbantiems 

su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

bei konsultacijos tėvams kalbos korekcijos 

klausimais. 

Metų eigoje R.Čižienė Individuali 

4. Rinkti informaciją apie ugdytinius turinčius ugdymosi 

sunkumų:  

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;  

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, siųsti į PPT arba į 

vaiko raidos centrą;  

Metų eigoje Pedagogai  



3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus.  

5. Vykdyti pedagogų darbo su specialiųjų poreikių 

turinčiais vaikais stebėseną. 

Metų eigoje V.Petravičienė Individuali 

6. Bendradarbiavimas su PPT specialistais, atliekant 

vaikų ugdymo(si) vertinimą, vaiko brandą ir t.t. 

Metų eigoje V.Petravičienė Individuali 

7. VGK narių kvalifikacijos kėlimas Kartą per metus VGK komisija  

SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS 
1 2 3 4 5 

1. Socialinės situacijos įstaigoje įvertinimas.  

 

2021-05 

2021-09 

I. Šimkuvienė  

2. Vaikų, kuriems teikiama psichologo pagalba, sąrašo 

sudarymas 

2021-09 A.Kregždė Individuali 

3. Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas Metų eigoje Pedagogai 

 

 

4. Socialinė pagalba, konsultacijos vaiko globėjams,  

vaikui ir šeimai.  

Metų eigoje I. Šimkuvienė Individuali 

5. Emocinio intelekto programos „Kimochis“ 

integravimas į ikimokyklinio ugdymo programą. 

Metų eigoje Pedagogai 

 

 

6. Pozityvios tėvystės mokymai tėvams  Metų eigoje A.Kregždė  

7. Individualios konsultacijos tėvams (globėjams) ir 

pedagogams (pagal tėvų ir pedagogų pageidavimus). 

Metų eigoje V.Petravičienė Individuali 

PREVENCINĖ VEIKLA 
1 2 3 4 5 

1. Pažintis su LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštais 

reglamentuojančiais prevencinį darbą. 

Metų eigoje VGK komisija  

2. ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos“ ir ,,Gyvenimo 

įgūdžių“ programų įgyvendinimo analizė. 

Metų eigoje V.Petravičienė, pedagogai  

3. Prevencinė socialinė akcija „Savaitė BE PATYČIŲ“ 2021 m. kovo mėn. V.Petravičienė 

I. Šimkuvienė 

A.Kregždė  

 



pedagogai 

4. Akcija „Rink baterijas“ Metų eigoje V.Petravičienė  

5. Akcija „Mes rūšiuojame“ Metų eigoje 

 

V.Petravičienė,  

pedagogai 

 

6. Tolerancijos diena 2021 m. lapkričio mėn. V.Petravičienė, 

 I. Šimkuvienė, 

 Pedagogai 

 

7. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su naujais 

dokumentais reglamentuojančiais prevencinę veiklą 

mokykloje. 

Metų eigoje VGK komisija  

8. Švietėjiška veikla bendruomenei: 

Lankstinukai, paskaitos, individualūs pokalbiai, 

straipsniai. 

Metų eigoje VGK komisija  

9. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas prevencijos 

klausimais. 

Metų eigoje VGK komisija  

KRIZIŲ VALDYMAS 
1 2 3 4 5 

1. Pažintis su naujais dokumentais Metų eigoje Metų eigoje 

 

 

2. Lankstinukų paruošimas ir išleidimas  Metų eigoje V.Petravičienė 

A.Kregždė 

 

3. Vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenėje krizių 

prevencijos klausimais. 

 

Metų eigoje 

 

Psichologas  

4. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo 

planą 

Esant krizinei situacijai VGK komisija  

5. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę lopšelio-

darželio bendruomenę/žiniasklaidą, lopšelio-darželio 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, 

teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos 

tarnybą 

Esant krizinei situacijai VGK komisija  

 Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais. Kartą per metus VGK komisija  



 


