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PANEVĖŽIO LOPŠELIO- DARŽELIO „ŽILVINAS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2022 – 2023 m. m. 

 
   Situacijos analizė. Įgyvendinant 2022–2023 m. m. Vaiko gerovės komisijos sudarytus tikslus ir uždavinius, buvo 

siekiama ugdytiniams teikti efektyvią, sisteminę pagalbą, skatinančią lavinti jų individualius gebėjimus. Atliktas 

ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, jiems teikta pagalba. 

    Per visus mokslo metus vaikams, tėvams, pedagogams buvo teikiamos rekomendacijos bei kitų specialistų 

pagalba. Per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų, kaip kurti palankią vaikams įstaigos 

aplinką, kaip užtikrint ir tenkintii jų fizinį ir emocinį saugumą. 

2021-2022 mokslo metais PPT vertinti 7 vaikai.  Dideli specialieji ugdymosi poreikiai naujai nustatyti 5 

ugdytiniams, 1 vaikui - vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai, 1 vaikas pakartotinai vertintas prieš mokyklos 

lankymą. 1 ugdytinė, turinti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, išvyko į kitą įstaigą.  
   Pedagogai nuolat buvo konsultuojami dėl darbo su specialiųjų poreikių vaikais: dėl individualaus pagalbos vaikui 

plano rengimo, dėl individualaus pagalbos vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, rengimo, dėl pritaikytos 

priešmokyklinio ugdymo programos rengimo,  ugdymo priemonių parinkimo bei specialių mokymo būdų ir metodų 

pritaikymo, dėl dokumentų rengimo (pirminiam ir pakartotiniam vertinimui PPT). Auklėtojos buvo supažindintos su 

PPT išvadomis ir rekomendacijomis tolimesniam mokinių ugdymui. VGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose 

kursuose, seminaruose.  

 

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais: 

• individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius 

poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes; 

• visapusiškumo.Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukąjam ugdymui, įvertinamas paslaugų ir 

pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos 

švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 

• konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai– 

ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims; 

• ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio 

požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku; 

• dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę lopšelyje-darželyje, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų 

kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės 

poreikius; 

• refleksyvumo. Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei 

pagrįstai formuluojami lopšelio-darželio tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje; 

• veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove 

susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus 

dokumentų, taikymo priemonių ir metodų dermė Lopšelyje- darželyje; 

• bendradarbiavimo. Vaiko gerovės Lopšelyje-darželyje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame 

procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba. 

 

Tikslas: Organizuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Uždaviniai:  

1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius. 

2. Tobulinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų identifikavimą, visapusišką jų poreikių tenkinimą,  

3. Pagal (poreikį) rengti individualias programas. 

4. Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo (pagal poreikį) 

klausimais. 

5. Tobulinti profesinį pedagogų bendradarbiavimą. 

 

 



Eil nr Priemonės pavadinimas Atsakingas Data 

1. 1. ORGANIZACINĖ VEIKLA V. Liukpetrienė 
 

 Dėl Vaiko gerovės veiklos plano 2021- 2021 m. m. aptarimo. 

Dėl švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymo, derinimo PPT ir 

tvirtinimo.  

Dėl sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos pamokos visiems“ 

vykdytų priemonių įgyvendinimo aptarimo. 

Dėl pritaikytų programų rengimo vaikams, pagal PPT 

rekomendacijas. 

Dėl 2022-2023 m. m. I pusmečio vaikų pasiekimų aptarimo.  

 

Dokumentų pakartotinam ir vertinimui prieš mokyklos lankymą 

PPT, rengimas. 

Dėl lopšelio-darželio „Žilvino“ Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitos 2021- 2022 m. m. parengimo. Dėl logopedo ataskaitos 

aptarimo. 

Dėl Vaikų emocijų, elgesio ir kt. problemų. 

V. Liukpetrienė 

P. Beleckienė 

 

V. Liukpetrienė 

 

V. Liukpetrienė 

 

P. Beleckienė 

 

P. Beleckienė 

 

Rugsėjo 6d. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

2022 m. sausio 

mėn. 

2022 m. sausio, 

gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

 

 

Pagal poreikį 

 
2. SPECIALUSIS UGDYMAS 

  

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimai, 

tolimesnės vaikų ugdymo strategijos: 

1. aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus 

ir ugdymosi sunkumus su pedagogais ir tėvais;  

2. rengti individualias ar pritaikytas programas pagal PPT 

rekomendacijas.  

3. teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, ugdymo priemonių naudojimo. 

P. Beleckienė, 

J.Leleivienė 

A.Maslauskaitė 

V.Grabauskaitė 

Z.Stakėnienė 

Visus mokslo 

metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

3. Darbo su ugdytiniais planų, programų, būdų, metodų, darbo tempo 

aptarimas. 

P. Beleckienė 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per pusmetį.  

4. Konsultacijos tėvams, pedagogams. P. Beleckienė Visus mokslo 

metus 

5. Logopedo patarimai, rekomendacijos e dienyne, Facebook, 

Messenger, Gmail, Zoom aplinkoje. 

P. Beleckienė Pagal poreikį 

 3. PREVENCINIS UGDYMAS   

1. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos“, „Gyvenimo įgūdžių“, ir „Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo“ programų įgyvendinimas integruojant jas į 

ugdomąją veiklą. 

Pavaduotojas ugdymui, 

logopedas, 

grupių  mokytojai, 

specialistai 

Visus metus 

 

2. ,,Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo mokykloje tvarkos“ 

vykdymas visus metus. 

Grupė ir VGK Visus metus 

3. Socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas priešmokyklinėje grupėje. 

PU mokytojai 2022/2023 m. 

m. 

4. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žalias 

raštingumas“. 

 PU mokytojai Visus metus 

5. Tolerancijos dienos paminėjimas. Mokytojai, VGK nariai Lapkričio  mėn 



6. Akcijos „Savaitė be patyčių“ praktinių veiklų organizavimas. VGK nariai ir grupių 

mokytojai 

Metų eigoje 

7. Dalyvavimas miesto organizuojamuose renginiuose, akcijos, 

propaguojančiuose sveiką gyvenseną ir „Sveikatos stiprinančių 

mokyklos“ veikloje, renginiuose. 

Specialistai, pedagogai  2022-2023 m.m. 

8. Animacinių filmukų smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako 

vartojimo prevencijos tema žiūrėjimas, knygelių skaitymas ir 

aptarimai. 

Grupių mokytojai Visus metus 

9. Pagalba organizuojant sveikatingumo savaitę. VGK nariai,  

Sveikatinimo grupė 

2023 m. gegužės 

mėn. 

10. Bendradarbiavimas su Panevėžio PPT specialistais, Panevėžio savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, 

teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos tarnyba, socialinių 

paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis. 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

logopedas 

 

Pagal poreikį 

 4. SOCIALINĖ - PEDAGOGINĖ PAGALBA   

1. Įvertinti lopšelio-darželio „Žilvinas“ socialinės pagalbos, švietimo 

pagalbos reikalingumą, organizuoti jos teikimą. 

VGK nariai Visus mokslo 

metus 

2. Įstaigos logopedo, vaikų maitinimo ir higienos priežiūros administra 

toriaus,  visuomenės sveikatos biuro specialistės konsultacijos 

pedagogams, tėvams. 

Specialistai  Pagal poreikį 

3. Informaciniai lankstinukai, atmintinės tėvams Visuomenės sveikatos 

biuro specialistas 
2022-2023 m.m 

4. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Seminarų medžiagos sklaida. Mokytojai, specialistai 2022-2023 m.m 

5. Vaikų nemokamo maitinimo organizavimas. Direktorius  Metų eigoje 

6 Bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis, 

socialinių paslaugų centru, su Vaikų teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Panevėžio policijos komisariato viešosios tvarkos skyriumi, 

Visuomenės sveikatos biuru, Pedagogine psichologine tarnyba, 

Pedagogu švietimo centru. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

Metų eigoje 

 5. BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS PREVENCINIAIS, VAIKO 

GEROVĖS KLAUSIMAIS 

  

1. Straipsniai interneto svetainėje ir pan. VGK nariai Metų eigoje 

2. Pranešimai mokytojų tarybos/metodiniame posėdyje, tėvų 

susirinkime 

VGK Metų eigoje 

3. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų žinių sklaida, dalinima -

sis gerąja patirtimi su lopšelio-darželio ar kitų švietimo įstaigų 

pedagogėmis, švietimo pagalbos specialistėmis 

Pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai specialistai 

 

Metų eigoje 

4. Lopšelio-darželio bendruomenės supažindinimas su naujais 

dokumentais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą bei prevencinę 

veiklą. 

Pavaduotojas 

ugdymui, logopedas 

Metų eigoje 

Pastaba: veiklos plano turinys vykdymo laikotarpiu plano turinys ir data gali būti koreguojami. 


