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Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2021 m. sausio  d. įsakymo Nr. V- 

4 priedas 
 

2021 m.  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas – kokybiškai organizuotas ugdymo procesas, optimaliai pritaikant ugdymo programas SUP vaikams, 

skatinant ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje.  
 

Uždaviniai: 
1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą ugdytiniams, 

tėvams, mokytojams. 

2. Sudaryti vaikams palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas. 

3. Atlikti ugdytinių kalbos pirminį įvertinimą. 

4. Atlikti ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pirminį/pakartotinį įvertinimą. 

5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo(si), elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais 

klausimais. 

6. Bendradarbiauti su Neringos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija. 
 

Laukiami rezultatai: 
 Padidės specialiųjų poreikių atpažinimo ir pagalbos veiksmingumas. 

 Bus sukurta palankesnė ir saugesnė aplinka vaiko ugdymuisi pagal jo sugebėjimus. 

 Tobulės mokytojų darbas su netinkamo elgesio, psichologinių, socialinių problemų turinčiais vaikais 

bei su vaikais, turinčiais fizinių sutrikimų ar negalią. 

 Sustiprės prevencinė veikla. 

 Bus veiksmingai sprendžiamos darželyje kilusios krizinės aplinkybės.  
 

Atsiskaitymas:  Mokyklos, mokytojų  tarybose 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 2021 m. VGK planui  Data Atsakingi 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Sudaryti 2021 m. Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planą Sausis R.Pečiukonytė 

1.2. Organizuoti VGK posėdžius 
1 k. per 2 mėn. 

pagal poreikį 
R.Pečiukonytė 

1.3. Organizuoti VGK pasitarimus Pagal poreikį R.Pečiukonytė 

1.4. Parengti VGK veiklos ataskaitą Gruodis R.Pečiukonytė 

1.5. 
Skatinti Mokykloje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaiko 

gerovės užtikrinimo srityje 
Pagal planą R.Pečiukonytė 

2. PREVENCINĖ VEIKLA 

2.1. 
Tęsti  socialinių įgūdžių programas: priešmokyklinei grupei – ,,Zipio 

draugai“ ir ankstyvojo amžiaus  (1-ai) grupei – „Kimoči“. 

Nuo 2021-01-

04 

R.Bukauskienė, 

R.Didžpetrė 

2.2. Vykdyti mokytojų, ugdytinių tėvų  konsultavimą Pagal poreikį VGK 

2.2. Organizuoti saugaus eismo savaitę „Aš saugus, kai žinau“ Rugsėjis 
R.Pečiukonytė, 

gr. mokytojos 

2.3. 
Organizuoti sveikatingumo savaitę „Noriu būti sveikas“, sporto ir 

sveikos gyvensenos pramogėles 

Pagal planą 

(3 priedas) 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.4. 
Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją (bendradarbiaujant su Klaipėdos VSB) 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.5. Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“ Balandis 
VGK, 

gr. mokytojos 

2.6. 
Ruošti ir platinti informacinę medžiagą ugdytiniams, mokytojams, 

tėvams. 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

2.8. 
Bendradarbiauti su Klaipėdos miesto VSB, Neringos policija, vykdyti 

bendrus prevencinius renginius   
Per metus 

VGK 

M. Lavickienė 

3. SPECIALUSIS UGDYMAS 

3.1. Sudaryti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašą. 
Sausis, 

rugsėjis 
R.Rušinienė, 

3.2. Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, Sausis, VGK 
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sąrašą. Rugsėjis 

3.3. 

Supažindinti individualiai vaikų tėvus  su vaiko tyrimo išvadomis dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo, specialiojo ugdymosi poreikių grupe, 

lygiu. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo teikimo būdų, metodų. 

Pagal poreikį 

J.Mažeikienė, 

R.Rušinienė, 

VGK 

3.4. Teikti logopedo pagalbą kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Pagal planą R.Rušinienė 

3.5. 
Organizuoti ir koordinuoti pagalbą kitų spec. poreikių turintiems 

vaikams. 
Pagal poreikį VGK 

3.6. 
Aptarti ugdytinių, turinčių kalbėjimo sutrikimų ir kitų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasiekimus. 

Gegužė, 

lapkritis 

VGK, 

gr. mokytojos 

3.4. Tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą įstaigoje Per metus 
J.Mažeikienė, 

R.Rušinienė 

3.5. 
Rinkti informaciją apie ugdytinius, kuriems reikalingas pakartotinis PPT 

įvertinimas. Stebėti ir analizuoti ugdytinių pasiekimus ir pažangą. 
Per metus 

VGK, 

gr. mokytojos 

3.6. 
Bendradarbiauti su Klaipėdos PPT specialistais bei Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuru. 
Pagal poreikį VGK  

4. SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR STIPRINIMAS 

4.1. Vykdyti vaikų sveikatos ugdymo veiklas 

Pagal VSB 

patvirtintą 

planą 

M.Lavickienė 

gr. mokytojos 

4.2. 
Dalyvauti VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ programoje 

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose“. 

Pagal planą S.Markevičienė 

4.3. 
Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 
Pagal planą 

Asociacijos 

nariai 

gr. mokytojos 

4.4. 
Inicijuoti sveikatos stiprinimo projektus, prisijungti prie kitų įstaigų 

sveikatos stiprinimo projektų. 
Pagal planą 

VGK, 

gr. mokytojos 

4.5. 
Organizuoti pramogą pasaulinei Judėjimo sveikatos labui dienai 

paminėti. 
Gegužės mėn. 

VGK, 

gr. mokytojos 

4.6. Bendradarbiauti su vaiko šeima Nuolat 
VGK, 

gr. mokytojos 

5. KRIZIŲ VALDYMAS 

5.1. 
Įvertinti krizės galimybes ir,  kilus ypatingoms aplinkybėms, sudaryti 

konkretų tos krizės valdymo planą. 

Rugsėjis, 

pagal poreikį 
VGK 

5.2. 

Informuoti apie krizę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 

apskrities skyrių, Neringos savivaldybės Švietimo ir sporto skyrių, 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK 

5.3. 
Įvertinti darželio bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 
VGK 

 

Pastaba: planas atviras iniciatyvoms: keičiantis aplinkybėms, jis gali būti papildomas, keičiamas ir pan. 
 
 

Sudarė:      

VGK pirmininkė                       Ramunė Pečiukonytė 
 

____________________________________ 

 


