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KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018/2019 m.m. 

 

I.TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ 

Kauno Šančių lopšeį-darželį 2018/2019 m.m. lanko 231 vaikas. Iš jų 62 su spec.poreikiais, 4 su 

dideliais poreikiais. 

Šančių lopšelio-darželio materialiniai ištekliai: logopedinis kabinetas, sporto ir muzikos salės, 

specialistų kabinetas, visuose kabinetuose ir grupėse prieiga prie interneto. 

 Šančių l./d. dirbantys specialistai: 20 mokytojų,  2 logopedės, socialinė pedagogė, psichologė, meno 

(dailės) pedagogė, meno (muzikos) pedagogė, neformalaus ugdymo kūno kultūros pedagogė, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

Nuo 2018 rugsėjo 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio 

draugai“, 5 ikimokyklinio ugdymo grupėse programa „Kimochiai“. 

Dalyvaujame ES paramos programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatini-mas 

vaikų ugdymo įstaigose“; 

Vyksta bendradarbiavimas su Kauno PPT, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Visuomenės sveikatos 

biuru. 

 

II.VGK VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018-2019 M.M. 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos vaikui kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 

Uždaviniai:  

 Kuriant saugią mokymuisi aplinką, organizuojant VGK veiklas siekti mokinių, mokytojų bei tėvų 

poreikių tenkinimo.  

 Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą.  

 Siekti, kad visa mokyklos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į prevencines veiklas ir gilintų žinias. 

 Vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, intervenciją. 

  Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.  

 Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

  Vykdyti krizinių atvejų valdymą. 



 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas  

VGK veiklos koordinavimas, posėdžiai 

1 Posėdis „2018–2019 m. m.  VGK 

veiklos plano sudarymas, derinimas ir 

tvirtinimas. Komisijos narių 

pasiskirstymas atsakomybėmis, 

konkrečiomis veiklos sritimis .“ 

Rugsėjo mėn. VGK pirmininkė  

2 Išplėstinių VKG posėdžių 

organizavimas (dalyvaujant mokyklos 

tarybos nariams ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Pagal poreikį VGK pirmininkė  

3 Sudaryti lopšelio-darželio socialinį pasą, 

rizikos grupės vaikų sąrašą. 

Rugsėjo mėn. 

Sausio mėn. 

Socialinė pedagogė 

4 Teikti konsultacijas mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams) 

Visus metus VGK nariai 

5 Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių 

lankomumo duomenų suvestinės 

aptarimas 

Kas ketvirtis VGK nariai, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

6 Posėdis „Logopedės, socialinės pedago-

gės, psichologės, VGK veiklos 

ataskaitos už 2018/2019 m. m. 

Priešmokyklinukų parengtų 

Rekomendacijų mokykloms aptarimas“ 

2019 gegužės mėn. VGK nariai, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

7 Posėdis „VGK 2018/2019 m.m. veiklos 

analizė, apklausų rezultatų aptarimas ir 

gairės kitiems mokslo metams.“ 

2019 birželio mėn. VGK pirmininkė 

VGK nariai 

Specialusis ugdymas 

2.1 Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą 

Rugsėjo mėn. Logopedės 

2.2 Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymo (si) procese, 

įvertinimas, prireikus, kreipimasis į 

pedagoginę psichologinę ar švietimo 

pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo. 

Pagal poreikį VGK pirmininkė 

VGK nariai 

2.3 Bendradarbiauti su PPT dėl specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių ugdymo 

Pagal poreikį VGK nariai 

2.4 Užtikrinti ugdytinių, turinčių specialiųjų 

poreikių kokybišką ugdymą:  

 prireikus rekomenduoti vaiko 

psichines ir fizines galias atitinkančią 

ugdymo ir lavinimo įstaigą;  

 teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams (globėjams) dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo. 

Nuolat  VGK nariai 

2.5 Bendradarbiauti su ugdytinių, turinčių 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

tėvais, (globėjais, rūpintojais), aptariant 

vaiko asmeninę pažangą. 

Per atvirų durų 

vakarus 

VGK nariai 

2.6 Teikiamos švietimo pagalbos vertinimas 

ir analizė. 

2019 gegužės mėn. VGK nariai 



2.7 Išsamesnio/pakartotinio vaiko 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimas PPT 

Esant reikalui VGK nariai 

Socialinis ir emocinis ugdymas  (bendravimo, jausmų atpažinimo, pykčio valdymo ir kt.) 

3.1 Tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

Rugsėjo-gegužės 

mėn. 

Socialinė pedagogė, 

PU pedagogai 

3.2. Socialinių ir emocinių sunkumų 

įveikimo įgūdžių lavinimui programos 

„Kimochiai“ įgyvendinimas 

Rugsėjo-gegužės 

mėn. 

Socialinė pedagogė, 

IU pedagogai 

Prevencinė ir intervencinė veikla 

4.1 Sveikos gyvensenos nuostatų 

formavimas (sveikatos valandėlės, 

informacinė medžiaga tėvams, 

metodinės medžiagos kaupimas 

Visus metus Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje 

4.2 Priemonių ciklas„Saugaus eismo 

savaitė“ Akcija „Ried ratai, rateliukai‘ 

Rugsėjo mėn. Pedagogai  

4.3 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos 

minėjimas 

Spalio 10 d. Psichologė  

4.4 Tarptautinės Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Lapkričio 16 d. Psichologė  

4.5 Europos muzikos terapijos diena Lapkričio 15 d. Menų (muzikos) 

pedagogė 

4.6 Tarptautinė Draugo diena Lapkričio 29 d. Socialinė pedagogė 

4.7 Kalėdinė gerumo akcija Gruodžio mėn. Socialinė pedagogė  

4.8 Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Sausio mėn.11 d. Pedagogai 

4.9 „Mano tėvynė – LIETUVA“ Vasario 15 d. Menų (muzikos) 

pedagogė 

4.10 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos 

žiedas“ 

Kovo 12 d.. Pedagogai  

4.11 Akcija, skirta  Žemės dienai paminėti. Kovo  20 d.. Pedagogai  

4.12 Akcija, skirta Pasaulinei vandens dienai 

paminėti. 

Kovo 22 mėn. Pedagogai  

4.13 Savaitės be patyčių renginiai Kovo mėn. Socialinė pedagogė  

4.14 Akcija „Lietaus vaikai“ (autizmo dienai 

paminėti) 

Balandžio 2 d. Socialinė pedagogė 

psichologė 

4.15 Akcija „Svečiuose policininkas Amsis“ Balandžio mėn. Pedagogai  

4.16 Pasaulinė rankų higienos diena Gegužės 5 d. Sveikatos priežiūros 

specialistė 

4.17 Judėjimo sveikatos labui diena Gegužės 10 d. Kūno kultūros 

pedagogė 

4.18 Tarptautinė šeimos diena Gegužės 15 d.. VGK nariai 

4.19 Kauno diena Gegužės 20 d. Socialinė pedagogė 

4.20 Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

Birželio mėn. Socialinė pedagogė, 

psichologė 

Apklausos, duomenų analizė 

5.1 Tyrimas „Vaiko adaptacija 

priešmokyklinio ugdymo grupėje“ 

Spalio mėn. Socialinė pedagogė 

5.2 Tyrimas „Vaiko adaptacija lopšelio gru-

pėje“ 

Spalio mėn. Socialinė pedagogė 

psichologė 

5.3 Tėvų anketinė apklausa „Sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikis lopšelyje – 

darželyje“ 

Rugsėjo-spalio mėn. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje 



5.4 Naujokų adaptacijos lopšelio grupėse 

aptarimas. Priešmokyklinukų  

adaptacijos analizė. 

Spalio mėn. VGK nariai 

Šviečiamoji veikla, kvalifikacijos tobulinimas 

6.1 Paskaitų, pokalbių, stendinių pranešimų, 

atmintinių rengimas ir organizavimas 

smurto ir patyčių, žalingų įpročių 

prevencijos, sveikos gyvensenos, 

emocinio – socialinio ugdymo, švietimo 

pagalbos organizavimo ir kt. temomis 

Visus metus VGK nariai 

Krizių valdymas 

7.1 Įvykus krizei, įvertinama  įvykio 

aplinkybės, parengiamas krizės valdymo 

įstaigoje veiksmų planas 

Įvykus krizei Krizių valdymo 

komanda, VGK 

7.2 Reikalingų asmenų, institucijų 

informavimas   

Įvykus krizei Krizių valdymo 

komanda, VGK 

7.3 Įvertinus situaciją, bendruomenės 

asmenims ar grupėms organizuojama  ir 

teikiama  reikiama pagalba 

Įvykus krizei Krizių valdymo 

komanda, VGK 

 

VGK pasilieka teisę pagal poreikį planą koreguoti. 


