
KLAIPĖDOS LOPŠELIS - DARŽELIS „GILIUKAS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS 2021 M. 

 

TIKSLAS: skatinti individualius asmenybės pasiekimus saugioje ir sveikoje aplinkoje, didinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) veiksmingumą, sudarant palankias ugdymosi sąlygas jų 

saviraiškai pagal jų galias ir gebėjimus. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, švietimo ir informacinę pagalbą vaikams, 

organizuoti vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą įstaigoje ir Klaipėdos pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje.  

2. Rūpintis vaiko socialine, emocine gerove.  

3. Teikti metodinę informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) prevencijos, specialiojo ugdymo, švietimo 

pagalbos gavimo ir socialinio švietimo klausimais. 

4. Tobulinti pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi. 

5. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis (Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba ir kt.) vaiko gerovės klausimais. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data  Pastabos 

1. Organizacinė veikla 

1.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano 2021 m. m. rengimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

VGK pirmininkė  

A. Gedrimienė 

Sausis   

1.2. Lopšelio-darželio „Giliukas“ VGK 

posėdžių organizavimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

VGK pirmininkė  

A. Gedrimienė,  

VGK nariai 

Pagal 

numatytą 

posėdžių 

planą ar 

esant reikalui 

 

1.3. Vaiko gerovės komisijos 2021 m. 

veiklos ataskaitos rengimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui VGK 

pirmininkė  

A. Gedrimienė 

Gruodis   

2. Švietimo pagalbos teikimas 

2.1. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų 

parengimas, suderinimas su 

Klaipėdos PPT, patvirtinimas 

Logopedė  

I. Kasputytė 

Sausis 

Rugsėjis 

 

2.2. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, grupinių, pogrupinių bei 

individualiųjų logopedinių pratybų 

programų parengimas, aptarimas, 

suderinimas su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Logopedė  

I. Kasputytė 

Sausis 

Rugsėjis  

 

2.3. Logopedo rekomendacijos 

pedagogams, dirbantiems su vaikais, 

turinčiais kalbėjimo ir kalbos 

Logopedė  

I. Kasputytė 

Metų eigoje  



sutrikimų bei konsultacijos tėvams 

kalbos korekcijos klausimais 

2.4. Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

aptarimas su tėvais 

Logopedė  

I. Kasputytė 

Metų eigoje  

3. Prevencinis darbas 

3.1. 1. Įgyvendinamų pritaikytų 

specialiųjų poreikių ugdymosi 

programų efektyvumo aptarimas. 

2. Grupių mokytojų taikomų 

priemonių vaikų elgsenos gerinimui 

rezultatų ir pasiekimų pristatymas bei 

aptarimas 

VGK grupė, 

Grupių mokytojai 

Gegužė   

3.2. Pagalbos grupių mokytojams 

teikimas rengiant pritaikytas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas (specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams) 

VGK nariai, grupių 

mokytojai 

Sausis-

gruodis 

 

3.3. 

 

Logopedo ir pedagogų 

bendradarbiavimo būdų aptarimas 

(diskusija, rekomendacijos) 

Logopedė  

I. Kasputytė, grupių 

mokytojai 

Birželis   

3.4. Socialinės-prevencinės programos 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas 

priešmokyklinėse grupėse  

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

Sausis-

gruodis 

 

3.5. „Kimochis“ socialinių-emocinių 

įgūdžių ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas ir 

priemonės „Smalsučių“ vyresniojo 

amžiaus vaikų grupė 

I. Butkienė Sausis-

gruodis 

 

3.6. Sveikatos stiprinimo programa 

„Augu sveikas ir saugus“ 2020–2024 

metams 

A. Gedrimienė,  

N. Medvedeva 

Sausis-

gruodis 

 

3.7. Alkoholio, tabako ir kt. psichiką 

veikiančių medžiagų prevencinė 

teminė-kūrybinė savaitė 

R. Užpalienė,  

L. Laurinaitienė, 

mokytojai, R. Jefimova 

Lapkritis   

3.8. Susitikimo su policijos specialistais 

priešmokyklinio ir vyresniojo 

amžiaus vaikams organizavimas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Balandis   

3.9.  Organizuoti temines savaites 

emocinei sveikatai stiprinti. 

  

Grupių, neformaliojo 

ugdymo mokytojai, 

visuomenės sveikatos 

specialistė R. Jefimova 

Metų eigoje  

3.10. 
„Be patyčių 2021“ teminės savaitės 

organizavimas 

R. Užpalienė,  

L. Laurinaitienė, 

mokytojai, R. Jefimova 

Kovas  

 

 

3.11. Tolerancijos teminės savaitės 

organizavimas 

 

A. Bartkuvienė, grupių 

mokytojai 

Lapkritis   

3.12. Dalyvavimas tarptautinėse ir 

respublikinėse, miesto, įstaigos  

VGK nariai, grupių 

mokytojai 

Pagal 

galimybes 

 



parodose skirtose specialiųjų 

poreikių asmenų integracijai 

3.13. Edukacinė veikla ir ekskursija prie 

jūros „Mūsų širdelė“ 

 R. Jefimova   Rugsėjis   

3.14. Žygiai iki Kalotės ežero, Karklės 

piliavietės ir Olando kepurės 

N. Medvedeva, grupių 

mokytojai 

Metų eigoje  

3.15. Akcijos „Apibėk mokyklą“ N. Medvedeva, grupių 

mokytojai 

Rugsėjis-

spalis 

 

3.16. Vaikų kūrybinių darbų parodos  

organizavimas 

A. Bartkuvienė Metų eigoje  

3.17. Judriųjų žaidimų, sportinių rungčių, 

pramogų organizavimas 

 

Neformaliojo (papildomo) 

ugdymo mokytojai:  

N. Medvedeva,  

A. Bartkuvienė, 

 

Metų eigoje  

3.18. Filmų, skirtų prevencinėms temomis, 

peržiūra 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Metų eigoje  

3.19. Bendradarbiavimas su darželiu 

„Gintarėlis“ sveikatingumo projekto 

„Judėkime kartu“ Jogos valandėlė 

vaikams „Judėkime kitaip!“ 

N. Medvedeva Kovas- 

balandis 

 

4. Krizių valdymas 

4.1. Ekstremalių krizinių situacijų 

sprendimas 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Esant 

reikalui 

 

5. Socialinė – pedagoginė pagalba 

5.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

prevencinio, specialiojo ugdymo, 

krizinių situacijų sprendimo 

klausimais dalyvaujant 

respublikiniuose ir Klaipėdos miesto 

PŠKC ir KU TSI, Pedagogas.lt 

organizuojamuose seminaruose 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui VGK 

pirmininkė  

A. Gedrimienė 

Metų eigoje  

5.2. Gerosios patirties sklaida - 

metodinėje dienoje „Vaiko socialinis 

ugdymasis ir emocinės aplinkos 

kūrimas įvairioje ugdomojoje 

veikloje“ 

A. Gedrimienė, 

pedagogai 

Sausis   

 

Parengė                                                        Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Aida Gedrimienė 


