
Lopšelio-darželio 2022 m. veiklos plano 

priedas Nr. 2 

 

2022 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Teikti švietimo pagalbą šalinant priežastis, kurios trukdo vaikams ugdytis bei siekti 

ugdymo(si) pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno  vaiko gebėjimus ir poreikius, užtikrinant fiziškai ir 

emociškai saugią, palankią ugdymo(si) ir edukacinę aplinką, vykdant su vaiko gerove susijusią 

prevenciją. 

         Uždaviniai: 

         1. Teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę  

pagalbą bendruomenės nariams ugdymo organizavimo pritaikymo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais. 

2. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, esant poreikiui koreguoti 

švietimo pagalbos priemonių teikimą. 

3. Organizuoti pagalbą vaikui, mokytojui, vaiko atstovams pagal numatytus teisės aktus. 

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. 

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. 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

 

Vasario, birželio 

mėn. 

 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

 

VGK nariai 

 

 

 

 

 

VGK nariai 

2. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pirminis/pakartotinis vertinimas  Raseinių rajono 

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. Skaitmeninių metodinių priemonių rengimas. Metų eiga M. Vežbavičienė 
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5. Metodinė priemonė žodyno plėtimui. Lapkričio mėn. R. Jomantaitė 

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS  

 

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

M. Vežbavičienė 

R. Jokubauskienė 

R. Jomantaitė 

7. Pranešimai tėvams aktualia tema. Pagal poreikį 
M. Vežbavičienė 

R. Baležentytė 

8. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų 

konsultavimas, metodinė pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo 

klausimais. 

Pagal poreikį VGK nariai 

9. 

Partnerystės ryšių plėtojimas su Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių vaiko teisių 

apsaugos skyriumi ir kitais. 

Pagal poreikį 
VGK nariai 

 

10. 

Pagalbos specialistų informacijos talpinimas į 

elektroninę svetainę vaikų ugdymo klausimais 

skyriuje „Specialistų informacija“. 

Nuolat 
VGK nariai 

 

 

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA 

 

11. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

dalyvavimas tarptautinėje vaikų socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo programoje 

„Lions quest“. 

Metų eiga Mokytojai 

12. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų (7 grupės) 

dalyvavimas tarptautinėje socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programoje „Kimochis“. 

Metų eiga Mokytojai 

13. 

Socialinė akcija „Po mėlyna saule – mėlynas  

pasaulis“ tarptautinei autizmo dienai paminėti  

priešmokyklinėse grupėse. 

Balandžio mėn. R. Jokubauskienė 

14. 
Socialinio emocinio ugdymo projektas eTwinning 

platformoje. 

Kovo-birželio 

mėn. 

A. Kavaliauskienė 

R. Baležentytė 

15. Draugystės kalendorius. Kovo mėn. 

A. Kavaliauskienė 

R. Baležentytė 

M. Vežbavičienė 

16. Kovo 11 – SEU diena Komplimentas Lietuvai Kovo mėn. 
I. Matevičienė 

A. Kavaliauskienė 

17. SEU olimpiada „Dramblys“. Metų eiga I. Matevičienė 

18. 
SEU programų įgyvendinimo refleksija kartą per 

ketvirtį. 
Kas ketvirtį I. Matevičienė 

19. 
Dienos režimo pritaikymas pagal priešmokyklinio 

amžiaus vaiko poreikius 
Metų eiga 

I. Matevičienė 

V. Bartkuvienė 

20. 
Erdvės, vaikų socialiniam emociniam ugdymui, 

rengimas.  
Metų eiga 

A. Kavaliauskienė 

M. Vežbavičienė 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA 

 

21. Tolerancijos diena. Lapkričio mėn. A. Kavaliauskienė 
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22. Apklausa apie vaikų atvaizdų viešinimą 

internetinėje erdvėje. 
Vasario mėn. A. Kavaliauskienė 

23. Draugo diena. Lapkričio mėn. A. Kavaliauskienė 


