
Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos plano 

priedas Nr.3 

 

2021 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios 

ugdymui aplinkos kūrimą vaikams. 

Uždaviniai: 

1. Siekti ugdytinių individualios ugdymo(si) pažangos. 

2. Plėtoti partnerystės ryšius su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais.  

3. Vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų plėtrą. 

4. Stiprinti tėvų švietimo politiką. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys Vykdymo laikas 

Atsakingi 

asmenys 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

1. 

VGK posėdžiai: 
1.1.Vaiko gerovės komisijos plano parengimas. 

1.2.Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos 

parengimas, pristatymas. 

1.3. Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašo aptarimas 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas. 

Vaikų, kuriems ugdomi (plėtojami) socialiniai 

įgūdžiai, sąrašo aptarimas. 

1.4.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo(si) pasiekimų vertinimas, 

švietimo pagalbos specialistų veiklos efektyvumo 

aptarimas 

 

Sausio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

Iki spalio 15 d. 

 

 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

 

VGK nariai 

 

 

 

 

 

 

VGK nariai 

2. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pirminis/pakartotinis vertinimas  Raseinių 

švietimo pagalbos tarnyboje, Kauno reabilitacijos 

ligoninėje „Lopšelis“ ir kitose institucijose. 

Vertinimo išvadų aptarimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

3. 
Dokumentų, reglamentuojančių Vaiko gerovės 

komisijos veiklą, specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymą, analizė, kaupimas 

Pagal poreikį 

 

VGK pirmininkas 

 

 

METODINĖ VEIKLA 

4. Metodinė priemonė tėvams „Pagalba namuose“ Lapkričio mėn. 
M.Vežbavičienė 

R.Jokubauskienė 

5. Patarimų, užduočių, skirtų nuotoliniam Metų eiga M.Vežbavičienė 



mokymui(si), rengimas bei talpinimas „Padlet“ 

platformoje. 

 

BENDRUOMENĖS  ŠVIETIMAS 

6. Atvirų durų savaitė „Logopedo duris pravėrus...“ Gegužės mėn. 

M.Vežbavičienė 

R.Jokubauskienė 

R.Jomantaitė 

7. Pranešimas tėvams  „Vaiko kalbos raida. Kada 

reikia sunerimti?“ 
Lapkričio mėn. 

M.Vežbavičienė 

R.Jokubauskienė 

R.Jomantaitė 

8. Paskaita tėvams aktualia tema Pagal poreikį R.Baležentytė 

9. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų 

konsultavimas, metodinė pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo 

klausimais 

Pagal poreikį VGK nariai 

10. 
Partnerystės ryšių plėtojimas su Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių vaiko teisių 

apsaugos skyriumi ir kt., gerosios patirties sklaida 

Pagal poreikį 
VGK nariai 

 

11. 
Pagalbos specialistų informacijos talpinimas į 

elektroninę svetainę vaikų ugdymo klausimais 

skyriuje „Skaitiniai tėvams“ 

Nuolat 
VGK nariai 

 

 

SMURTO PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA 

12. Lankstinukas – informacija tėvams, skirtas smurto 

ir patyčių prevencijai 
Vasario mėn. 

R.Baležentytė 

A.Kavaliauskienė 

13. „Draugystės kalendorius“ vaikams ir suaugusiems 

sąmoningumo mėnesiui 
Kovo mėn. 

R.Baležentytė 

A.Kavaliauskienė 

I.Matevičienė 

14. Susitikimas su Lietuvos probacijos tarnybos 

Šiaulių regiono skyriaus Raseiniuose specialiste 
Balandžio mėn. A.Kavaliauskienė 

15. Leidinukas vaikams ir tėvams vasarai „Ką daryti, 

kai nėra ką daryti?“ 
Gegužės mėn.  

R.Baležentytė 

A.Kavaliauskienė 

16. Tolerancijos diena Lapkričio mėn. A.Kavaliauskienė 

17. Akcija „Apkabink draugą“  Lapkričio 29 d. 
A.Kavaliauskienė 

R.Baležentytė 

 

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA 

18. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

dalyvavimas tarptautinėje vaikų socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo programoje 

„Lions quest“ 

Metų eiga 
I.Matevičienė 

 

19. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų (7 grupės) 

dalyvavimas tarptautinėje socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programoje „Kimočiai“ 

Metų eiga 
I.Matevičienė 

 

20. SEU olimpiada pedagogams „Dramblys“ Metų eiga 
I.Matevičienė 

 

21. eTwinning projekto „Emocijų spalvos“ rengimas 

ir įgyvendinimas  

Kovo – lapkričio 

mėn. 

A.Kavaliauskienė 

R.Baležentytė 

22. Kas ketvirtį SEU programų įgyvendinimo 

refleksija 
Metų eiga 

 

I.Matevičienė 



                                                                 

 

23. Sisteminis socialinio ir emocinio ugdymo 

veiksmų planas darželyje 

Sausio – vasario 

mėn. 

I.Matevičienė 

 

24. SEU metodinių priemonių leidinys Iki kovo 16 d. 
I.Matevičienė 

A.Kavaliauskienė 

25. Lankstinukas apie pagrindines emocijas. 
Vasario – birželio 

mėn. 

A.Kavaliauskienė 

R.Jocienė 

26. Tėvų ir pedagogų apklausa „Socialinis emocinis 

ugdymas darželyje“ 
Balandžio mėn. 

A.Kavaliauskienė 

R.Baležentytė 

27. Kimočių istorijų lentynėlės įrengimas Metų eiga I.Matevičienė 

28. Dienos režimo pritaikymas pagal priešmokyklinio 

amžiaus vaiko poreikius 
Metų eiga I.Matevičienė 


