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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PROGRAMA 

2022-2023 M.M. 

 

Tikslas : rūpintis vaikui saugia mokymosi aplinka, orientuota į gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes  atitinkančius ugdymo(si) 

               pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Uždaviniai: 

 Kurti įstaigoje sveiką, saugią ir palankią ugdymosi aplinką, užtikrinančią gerą savijautą. 

 Užtikrinti vaikui teikiamą paslaugų kokybę, atitinkančią jo brandą bei individualius gebėjimus. 

 Bendradarbiauti pedagogams su kitais specialistais atliekant specialiųjų poreikių vaiko pasiekimų vertinimą. 

 Atlikti pirminį vaikų specialiųjų  ugdymosi poreikių įvertinimą. 

 Rūpintis vaiko socialine, emocine gerove ir švietimo pagalba. 

 Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo klausimais. 

 Įvykus krizei lopšelyje – darželyje tai yra netikėtam ir/ ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos 

narių veiklą, organizuoti krizės  valdymo priemones. 

 Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, susijusiomis su vaiko gerove. 

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

 

EIL.NR. 1. VEIKLA ATSAKINGAS DATA 

1. Sudaryti Vaiko gerovės komisijos veiklos planą A. Cucėnienė 2022 m. rugpjūtis 

2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius VGK pirmininkė  Visus metus 

3. Parengti metinę logopedo, spec.pedagogo ataskaitą A.Cucėnienė, D. Kuzmienė 2022 m. rugpjūtis 

4. Parengti VGK metinę ataskaitą VGK pirmininkas 2022 m. rugpjūtis 

2. PREVENCINĖ VEIKLA 

1.  Konsultuoti vaikus bei jų tėvus  sveikatos  saugojimo bei stiprinimo 

klausimais.  

Inicijuoti pokalbius grupėse sveikos gyvensenos 

ir asmens higienos įgūdžių klausimais. 

Vaikų maitinimo ir higienos 

specialistė Edita Barisienė. 

Pedagogai. 

 

Per 2022-2023 mokslo 

metus 

2.  Ekstremalios situacijos dėl pandemijos laikotarpiu, laikytis Panevėžio 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ Civid-19 užkrečiamosios ligos 

prevencijos priemonių plano, patvirtinto direktoriaus įsakymu 2020-10-

07 Nr. V-31 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

Covid-19 ligos situacijų 

valdymo grupė. Visi 

darbuotojai. 

Pandemijos laikotarpiu 



3.  Stebėti vaikų adaptaciją grupėse. Esant poreikiui, nukreipti tėvus pas 

psichologus ar kviesti juos į įstaigą suteikti pirminę psichologinę 

pagalbą.  

VGK nariai, pedagogai Rugsėjo, spalio  mėn. 

4.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose VGK nariai, pedagogai Pagal poreikį 

5.  Vykdyti individualią konsultaciją tėvams. VGK nariai, pedagogai Pagal poreikį 

6.  Vykdyti pedagogų konsultavimą VGK nariai Pagal poreikį 

7.  Ieškoti ir kaupti literatūrą prevencijos klausimais VGK nariai Pagal poreikį 

8.  Fiksuoti vaikų netinkamo elgesio apraiškas patvirtintoje formoje Pedagogai Visus metus 

2. SPECIALUSIS   UGDYMAS 

1.  Sudaryti ir suderinti įstaigos švietimo pagalbos  gavėjų sąrašą su PPT. VGK pirmininkė, logopedas 2022 rugsėjis 

2.  Patvirtinti švietimo pagalbos gavėjų sąrašą ir skirti specialiąją pagalbą 

įstaigoje. 

Direktorius, logopedas, spec. 

pedagogas 

2022 rugsėjis 

3.  Rengti dokumentus vaikams, kurie patiria mokymosi sunkumus ir teikti 

švietimo pagalbą : 

 gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį vaiko įvertinimą; 

 teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo; 

 rengti individualius pagalbos planus, ugdymo programas; 

 vesti logopedinius ir spec. pedagogo užsiėmimus pagal patvirtintą 

tvarkarštį. 

 kaupti asmeninę vaiko pažangą įrodančius dokumentus irk t, 

pristatyti ataskaitas VGK; 

 konsultuoti(s) su įstaigos pedagogais/PPT specialistais. 

 

 

Logopedas, spec. pedagogas 

 

Pagal poreikį  visus 

mokslo metus 

4.  Vesti individualius pokalbius (konsultacijas) su vaikų tėvais. 

 

Logopedė, spec. pedagogė Per mokslo metus 

5.  Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Logopedė, spec. pedagogė Per mokslometus 

6.  Dalyvauti logopedų metodinio būrelio veikloje Logopedė , spec. pedagogė Per mokslo metus 

7.  Dalyvauti seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose Logopedė, spec. pedagogė Per mokslo metus 

8.  Renginiai prevencijos ugdymui(pagal renginių programą) VGK nariai Per mokslo metus 

3. KRIZIŲ VALDYMAS 

1. Vadovautis krizių valdymo aprašu, vykdyti numatytas veiklas. 

 

Krizių valdymo komisijos 

nariai. Visi darbuotojai, 

pedagogai. 

Pagal poreikį, visus 2022-

2023 m.m. 



 


