
Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos plano    

                                                        priedas Nr.2 

2019 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

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

ir palankios ugdymui aplinkos kūrimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Uždaviniai: 

1. Siekti ugdytinių individualios ugdymo(si) pažangos. 

2. Gerinti vaikų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimo sąlygas, kuriant saugią, jaukią, 

funkcionalią lopšelio – darželio aplinką. 

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

(Raseinių švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kt.). 

4. Analizuoti ir spręsti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

1. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

1.1. 

VGK posėdžiai: 

1.1.1.Vaiko gerovės komisijos plano pristatymas. 

1.1.2.Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos 

pristatymas 

1.1.3. Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašo aptarimas 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas. 

Rizikos grupės vaikų sąrašo aptarimas 

1.1.4.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo(si) pasiekimų vertinimas, 

švietimo pagalbos specialistų veiklos efektyvumo 

aptarimas 

 

Sausio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

Iki spalio 15 d. 

 

 

 

Vasario mėn. 

Birželio mėn. 

 

VGK pirmininkas 

VGK pirmininkas 

 

VGK nariai 

 

 

 

 

VGK nariai 

1.2. 

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 



  

 

 

VGK pirmininkas                                                                                               Vitalija Bartkuvienė 

1.3. 

Dokumentų, reglamentuojančių Vaiko gerovės 

komisijos veiklą, specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymą, analizė, kaupimas 

Pagal poreikį 

 

VGK pirmininkas 

 

2. METODINĖ VEIKLA 

2.1. 

Socialinio emocinio ugdymo projektas „Draugystės 

taku“  su Raseinių Šaltinio progimnazijos socialine 

pedagoge 

Metų eiga 

A.Kavaliauskienė 

2.2. 
Draugo diena 

 

Lapkričio  

mėn. 
A.Kavaliauskienė 

2.3. 
eTwinning projektų rengimas ir įgyvendinimas   Metų eiga A.Kavaliauskienė 

R.Jokubauskienė 

2.4. Projektas „Emocijų raiška per judesį“ Metų eiga A.Kavaliauskienė 

2.5. 
Vaikų adaptacijos ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse stebėjimas 

Rugsėjo, spalio 

mėn. 
A.Kavaliauskienė 

2.6. 

Dalyvavimas rajoniniuose  ir respublikiniuose 

projektuose.  

Metų eiga A.Kavaliauskienė 

R.Jokubauskienė 

R.Jomantaitė 

3. BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS 

3.1. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose Pagal poreikį 
A.Kavaliauskienė 

 

3.2 Informacijos sklaida lopšelio-darželio svetainėje 

 

Metų eiga 

 
A.Kavaliauskienė 

3.3 Pranešimas tėvams „ Pagalbos būdai  vaikui 

mokantis namuose“ 

Spalio mėn. R.Jokubauskienė 

3.4. 
Pranešimas tėvams „Vaikų kalbos raida. Kada 

reikalinga logopedo pagalba?“ 
Spalio mėn. R.Jomantaitė 

3.5. 
Tėvų (globėjų, rūpintojų), auklėtojų konsultavimas, 

metodinė pagalba vaikų ugdymo klausimais 
Pagal poreikį VGK nariai 

3.6. 

Partnerystės ryšių plėtojimas su Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnyba, Raseinių vaiko teisių 

apsaugos skyriumi ir kt., gerosios patirties sklaida 

Pagal poreikį VGK nariai 

 


