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PATVIRTINTA 

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio 

Direktoriaus  

2018 m. spalio 15 d. Nr. V-150A 

 

 

VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018 – 2019 M. M. 

 

Tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 

 

Uždaviniai:  

1. Teikti vaikui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

švietėjišką pagalbą. 

2. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus smurto ir 

patyčių prevencijos tema lopšelio – darželio bendruomenei aktualiomis temomis. 

3. Analizuoti vaikų ugdymosi sunkumus, smurto, patyčių atvejus. 

4. Dalyvauti socialiniuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

5. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos kompetenciją. 

6. Ugdyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų socialinę kompetenciją. 

7. Individualizuoti ugdymo turinį specialiųjų poreikių vaikams. 

8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo, netinkamo elgesio, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

9. Vykdyti krizių valdymą lopšelyje – darželyje. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1. VGK posėdžių organizavimas. 

 

 

per mokslo 

metus 

VGK 

pirmininkas 

2. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2018-2019 

m. m. sudarymas. 

 

rugsėjis VGK 

pirmininkas 

3. Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų 2018-

2019 m. m. kalbos vertinimas, sąrašo sudarymas ir 

pagalbos prioriteto taikymas. 

rugsėjis Logopedas 

4. Šeimų konsultavimas vaiko gerovės klausimais 

 

 

per mokslo 

metus 

VGK 

pirmininkas 
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5. 

 

VGK pasitarimų organizavimas, klausimų, susijusių su 

vaiko gerove, aptarimas.  
Pagal poreikį 

VGK pirmininkas, 

pirmininko 

pavaduotojas 

8. 

 

Rekomendacijų pedagogams teikimas dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų, specialiųjų ugdymo priemonių 

naudojimo, dėl darbo organizavimo su vaikais, 

turinčiais ugdymosi sunkumais.   

Per mokslo 

metus, esant 

reikalui 

 

VGK nariai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Eil. Nr. Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1.  Vykdyti pedagogų konsultavimą. 
Per mokslo 

metus 
VGK nariai 

2. 

Vaikų kalbos dinamikos aptarimas. Vaikų, 

lankysiančių logopedines pratybas, sąrašo 

koregavimas. 

2019 m. sausis Logopedas 

3. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas prevencinio, 

specialiojo ugdymo, krizinių situacijų sprendimo 

klausimais dalyvaujant respublikiniuose pedagogų 

ugdymo plėtotės centro organizuojamuose 

seminaruose.  

Mokslo metų 

eigoje 
VGK pirmininkas,  

4. 
 Patyčių prevencijos vykdymas. 

  ,,Savaitės be patyčių‘‘ akcijos organizavimas. 

 

2019 m. 

Psichologė,  

Soc. pedagogė, 

pedagogai 

6. Nagrinėti ugdytinių adaptacijos problemas. 

2018 m. rugsėjis, 

spalis, pagal 

poreikį 

VGK nariai, 

pedagogai 

7.  Tolerancijos dienos paminėjimas  
2018 m. 

lapkritis 

Psichologė, 

Soc. pedagogė 

8. 
Dalyvavimas projektuose, konkursuose, akcijose, 

prevencinių renginių organizavimas. 

Per mokslo 

metus, esant 

reikalui 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

pedagogai 

9. 

Vaikų sveikatos priežiūros organizavimas, sveikatos 

ugdymo programų įgyvendinimas, dalyvavimas 

sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo projektuose, 

konkursuose, akcijose ir kituose renginiuose, šių 

renginių organizavimas. 

Pagal sveikatos 

ugdymo ir fizinio 

aktyvumo 

skatinimo 

veiklos planą 

Kūno kultūros 

pedagogas, 

Sveikatos ugdymo 

specialistas, 

pedagogai. 
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10. 
 Informacinės literatūros rinkimas ir kaupimas 

įvairiomis prevencijos temomis 

Mokslo metų 

eigoje 

VGK nariai, 

pedagogai 

11. Vykdyti emocinio ugdymo programą ,,Kimochis“ 
Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininko 

pavaduotojas, 

pedagogai, 

psicholologas, 

soc.pedagogas 

12. 

Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų, 

skrajučių, pranešimų ir pan.) rengimas prevenciniais 

(sveikos gyvensenos, patyčių, žalingų įpročių, kalbos 

ugdymo ir kt.) klausimais ir jos  platinimas lopšelyje-

darželyje. 

Per mokslo 

metus, esant 

reikalui 

VGK  nariai 

13. 

Ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų  

individualių konsultacijų, susitikimų, pokalbių, 

seminarų ir pan. organizavimas. 

Per mokslo 

metus, esant 

reikalui 

VGK  nariai 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 
 

Eil. Nr. Veikla Periodiškumas      Atsakingi 
 

1. Parengti individualizuotus ir pritaikytus (IPP) planus.  2018 m. spalis 

Pedagogai, 

psichologas, 

logopedas, 

soc. pedagogas 

2. 

Atlikti pirminį įvertinimą pagal pagalbos vaikui 

skyrimo tvarką. 

 

Pagal poreikį 
Pedagogai, VGK 

 

4. 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų), tenkinimas: 

1. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

pasiekimų aptarimas su jų tėvais, pedagogais; 

2. rekomendacijų pedagogams ir ugdytinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) teikimas dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių 

naudojimo. 

Visus mokslo 

metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Pedagogai, 

psichologas, 

logopedas, 

soc. pedagogas 

5. 
Pedagogų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikais stebėsenos vykdymas. 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininko 

pavaduotojas 

 

6. 

Individualaus darbo su švietimo pagalbos gavėjais 

vykdymas, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas. 

Visus mokslo 

metus 
Psichologas, 
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Socialinis 

pedagogas, 

logopedas 

7. 

Kitos veiklos, susijusios su švietimo pagalba švietimo 

pagalbos gavėjams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), pedagogams, organizavimas. 

Visus mokslo 

metus 
VGK nariai 

KRIZIŲ VALDYMAS 

Eil. Nr. Veikla Periodiškumas Atsakingi 
 

1. 
Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano 

rengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK pirmininkas 

2. 

Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas 

lopšelio-darželio bendruomenei, žiniasklaidai, 

Švietimo skyriui, teritorinei policijos įstaigai, vaiko 

teisių apsaugos tarnybai. 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK pirmininkas 

3. 

Lopšelio-darželio bendruomenės grupių ir asmenų, 

kuriems reikalinga pagalba, įvertinimas ir pagalbos 

teikimo organizavimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

 

4. Bendradarbiavimas su Vilniaus PPT komanda. 
Esant krizinei 

situacijai 
VGK pirmininkas 

TYRIMAI 

Eil. Nr. Veikla Periodiškumas Atsakingi 
 

1. Adaptacijos  tyrimai. 2018 m.  I pusm. 
Psichologas, 

grupių pedagogai 

2. 
  Pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimo ir 

pozityvių vertybių puoselėjimo tyrimas. 
Pagal poreikį VGK nariai 

METODINĖ IR ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Eil. Nr. Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1. 
Individualių darbo būdų su vaikais aptarimas, 

rekomendacijų pedagogams teikimas.  
Pagal poreikį 

VGK nariai 

2. 
Metodinė pagalba tėvams(globėjams, rūpintojams) jų 

vaiko ugdymo klausimais.  
Nuolat 

VGK nariai 

3. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto PPT. Pagal poreikį VGK nariai 

4. 
Metodinės medžiagos ir literatūros, apie vaiko gerovės 

komisijos darbą, kaupimas. 
Nuolat 

VGK nariai 

5. 

Pasiūlymų darželio direktoriui, pedagogų tarybai, 

įstaigos tarybai, teikimas dėl specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo organizavimo tobulinimo ir jų poreikių 

tenkinimo.  

Nuolat 

VGK nariai 
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6. 

Bendradarbiavimas su savivaldybės socialinių reikalų 

ir sveikatos departamentu, švietimo, kultūros ir sporto 

departamentu, vaiko teisių apsaugos tarnyba, vaiko 

raidos centru, Vilniaus visuomenės sveikatos centru, 

sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, ŠMM 

specialistais. 

Pagal poreikį 

VGK nariai 

POSĖDŽIAI 

1. 
VGK posėdis.  

 

2018 spalis 

 

VGK  

2. 
VGK posėdis. Pusmečio rezultatų aptarimas.  

Teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumas. 

 

2019 sausis 

 

VGK 

3. 

VGK posėdis. Teikiamos švietimo pagalbos 

veiksmingumas. 

 

2019 gegužė 

VGK 

4. VGK susirinkimai esant reikalui Pagal poreikį 
Švietimo pagalbos 

specialistai 


