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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m.  

Vaiko gerovės komisijos nariai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

LR Vyriausybės nutarimais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos 

direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. gegužės 2d. įsakymo. Nr. V-319 . 

 

VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2021 metams. 

 

Tikslas: Kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, ugdymo programų pritaikymą vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje 

aplinkoje, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą. Visais įmanomais būdais gerinti įstaigos 

mikroklimatą, siekiant bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferos kūrimo. 

 

Uždaviniai: 
1. Skatinti įstaigos bendruomenę kuo aktyviau įsitraukti į prevencinių, šviečiamųjų, 

socialinių programų ir projektų įgyvendinimą veiklą. 

2. Analizuoti, aiškintis ir šalinti ugdytinių elgesio problemas. 

3. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją. 

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

5. Organizuoti pagalbą ugdytiniams, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą. 

6. Atlikti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą. 

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

8. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje. 

 

Pagrindiniai pagalbos vaikams, turintiems SUP principai ugdymo įstaigoje: 

Vaiko gerovė ir interesai: imantis bet kokių veiksmų ar priimant sprendimus siekiama 

užtikrinti geriausius vaiko interesus. Teikiama pagalba grindžiama vaiko poreikiais, o ne jų 

priderinimu prie turimų paslaugų.  

Pagalbos pagrįstumas: priimami sprendimai pagrįsti įrodymais, besiremiančiais vaiko 

ugdymosi bei šeimos poreikių įvertinimu. 

Ankstyva ir savalaikė pagalba: siekiama kuo anksčiau nustatyti pagalbos vaikui poreikį ir 

laiku užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimą ne 

ilgiau nei būtina.  



Individualizuota pagalba: turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių, brandą, jo individualius 

poreikius, gebėjimus, psichikos ir fizines savybes, jo artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius ir 

galimybes, socialinės aplinkos ir kitas svarbias aplinkybes. Sprendžiant su vaiku susijusius 

klausimus, vaikas turi būti išklausytas tiesiogiai ir vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir 

brandumą, turi būti skiriamas deramas dėmesys. 

Tinkamos intervencijos: pagalba pirmiausia teikiama ten, kur yra vaikas, kai mokytojai ir 

specialistai dirbantys su vaiku ir šeima teikia pagalbą pagal savo kompetenciją, kad mažiausiai 

atitrauktų vaiką nuo jo įprastos ugdymosi mokymosi ir (ar) gyvenamosios aplinkos. 

Komandinis darbas ir pasidalinta atsakomybė: kadangi dauguma vaikų, turinčių elgesio ir 

emocinių sunkumų ir sutrikimų problemų yra kompleksinės, todėl teikiama pagalba turi apimti 

įvairių specialistų paslaugas. Bet kuris mokytojas ar specialistas, dirbantis su vaiku ir jo šeima 

pastebi tam tikrus nerimą keliančius požymius ir turi bendrą atsakomybę už savalaikę, tinkamą bei 

kokybišką pagalbą vaikui ir šeimai.       

Bendradarbiavimas: esant poreikiui, paslaugų vaikui ir jo šeimai organizavimas ir teikimas 

grindžiami reikalingu, pagrįstu, koordinuotu bei nuosekliu bendradarbiavimu tarp ugdymo įstaigos, 

šeimos, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų 

 

SUP vaiko ugdymosi sėkmė: 

 

Tėvų ir pedagogo bendradarbiavimas - viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių SUP vaikų 

ugdymo(si) sėkmę.  

Būtina vadovautis pagrindiniu principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaikų labui. 

 

 

EIL

NR. 

VEIKLA PERIODIŠKUM

AS 

ATSAKINGI REZULTATAS 

1. Vaiko gerovės komisijos 

darbo  plano 2021 m. 

sudarymas ir švietimo 

pagalbos gavėjų  sąrašo 

Nr.2 ir Nr. 1 aptarimas, 

tvirtinimas. 

Iki  

2021 -01- 01 

2021 -09-01 

VGK Saugūs, adaptavęsi 

įstaigoje spec. 

poreikių vaikai. 

2 Specialistų planų, 

užsiėmimų tvarkaraščių 

parengimas ir derinimas 

Iki 

2021 01 01 

Specialistai  

3 Organizuoti VGK 

posėdžius 

Pagal poreikį G. Orinienė Efektyvinti spec. 

poreikių vaikų 

integravimą į 

l./d.  veiklą. 

Įstaigos 

mikroklimato 

gerinimas 

4. Vaikų  turinčių 

SUP  identifikavimas 

bei  jų  vertinimas  vaiko 

Pagal 

poreikį 

VGK 

auklėtojai, 

dirbantys su 

Vaiko gerovės 

komisija nustatys 

SUP lygį, švietimo 

pagalbos poreikį, 



gerovės  komisijoje 

arba   PPT. 

spec. poreikių 

vaikais 

PPT darbuotojai 

įvertins vaikus, 

turinčius ugdymosi 

sunkumų. 

5 Vaiko gerovės komisijos 

veiklos analizė. Darbo 

rezultatų aptarimas. Naujo 

plano 2022 m. sudarymas 

2021-05-30 

2021-12-31 

VGK Organizuoti ir 

koordinuoti 

prevencinį darbą, 

švietimo teikimą, 

saugios  ir palankios 

aplinkos kūrimą 

PREVENCINĖ VEIKLA 

6 Tęsti „Zipio draugai“ 

programos vykdymą 

2021 m Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Pagerinti emocinę 

vaikų savijautą, 

padedant jiems įgyti 

socialinių ir 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų 

7 Vykdyti LIONS QUEST 

Laikas kartu prevencinę 

programą. 

 

2021m. Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Vaikai įgis 

socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

reikalingų sveikam 

ir produktyviam 

gyvenimui. 

8 Saugaus eismo savaitėlė 

„Eismo abėcėlė“. 

2021-10 Ikimokyklinio  

ugdymo 

pedagogės 

slaugytoja 

Pagilinti žinias apie 

saugumą kelyje. 

9 Tarptautinės Tolerancijos 

dienos paminėjimas. 

2021-11 Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

socialinė 

pedagogė 

Ugdyti toleranciją 

10 Organizuoti „Savaitę be 

patyčių“ 

2021 – 03 mėn. Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

socialinė 

pedagogė 

Užtikrinti saugią 

vaiko ugdymosi 

aplinką vykdant 

smurto ir patyčių 

prevencijos 

programą. 



11. Dalyvauti Pasaulinės 

Autizmo Supratimo 

dienos minėjimo 

renginiuose 

2021 - 04 Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

psichologė 

Vaikai supras ir 

pažins kitokius 

žmones. 

12. Antikorupcinės dienos 

paminėjimas. 

2021-12 Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

socialinė 

pedagogė 

Supras korupcijos 

pasekmes. 

13. Atlikti įvairius tyrimus 

įstaigai aktualiais 

klausimais 

Pagal poreikį VGK Tobulinti ugdomąjį 

procesą, ieškant 

inovatyvių būdų ir 

metodų. 

14. Teikti informaciją 

pedagogams, tėvams 

(globėjams) vaikų 

auklėjimo, ugdymo, 

lavinimo klausimais. 

Pagal poreikį VGK Įstaigos 

bendruomenės 

švietimas. 

15. Rinkti ir kaupti literatūrą 

įvairiomis vaikų 

auklėjimo prevencijos 

temomis 

Nuolat VGK Naudotis sukaupta 

informacine 

literatūra. 

16. Vykdyti auklėtojų ir tėvų 

konsultavimą kalbos 

ugdymo klausimais. 

Teikti spec. pedagogo, 

psichologo ir socialinio 

pedagogo paslaugas. 

Nuolat Logopedas 

Psichologas 

Socialinis 

pedagogas 

Supažindinti 

pedagogus ir tėvus 

su vaikų emocijų ir 

elgesio sunkumais, 

bei kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimais. 

17. Bendradarbiauti su Vaikų 

teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, Visuomenės 

sveikatos biuru, 

Pedagogine psichologine 

tarnyba, Pedagogų 

švietimo centru. 

Esant poreikiui VGK Efektyvinti spec. 

poreikių vaikų 

integravimą į 

l./d.  veiklą 

18. Dalyvavimas miesto 

organizuojamuose 

renginiuose, akcijos, 

projektuose, 

propaguojančiuose sveiką 

ir saugią gyvenseną 

Pagal planą Grupių 

pedagogai, 

slaugytoja 

Ugdyti ir 

propoguoti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 



19. Įstaigos slaugytojos 

konsultacijos pedagogams 

Pagal poreikį Vaikų slaugytoja 
 

20 Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas prevencinio, 

specialiojo ugdymo 

krizinių situacijų 

sprendimo klausimais. 

Metų eigoje Ugdymo įstaigos 

pedagogai, VGK 

Efektyvinti ugdymo 

įstaigos pedagogų 

darbą prevencinio, 

specialiojo ugdymo 

bei krizinių situacijų 

sprendimų 

klausimais. 

21. Nagrinėti ugdytinių 

adaptacijos problemas, 

ugdymosi sunkumų 

priežastis. 

Pagal poreikį VGK, grupių 

pedagogai, 

specialistai 

Efektyvinti spec. 

poreikių vaikų 

integravimą į 

l./d.  veiklą. 

ĮTRAUKUSIS (SPECIALUSIS) UGDYMAS 

22. Suderinti kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų įveikimo 

programas. 

Iki 2021-09-15 Logopedė 

VGK 

 

23. Suderinti pritaikytas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

bendrąsias programas 

Pagal gautas 

išvadas 

Grupių 

pedagogai 

VGK 

Padėti vaikams 

ugdytis pagal 

individualius 

poreikius ir 

galimybes. 

24 Užtikrinti vaikų, turinčių 

ugdymosi sunkumų 

poreikių tenkinimą ir 

tęstinumą: 

-Laiku pastebėti ir 

įvertinti vaikų ugdymo(si) 

sunkumus, jų priežastis. 

- Parengti mokytojoms, 

ugdančioms specialiųjų 

poreikių vaikus, 

rekomendacijas, numatant 

tinkamiausius ugdymo(si) 

metodus ir būdus, 

įgaliojančius tenkinti 

vaikų specialiuosius 

poreikius. 

- Konsultuoti  mokytojas, 

tėvus dėl vaikų kalbos ir 

kalbėjimo korekcijos.  

Visus mokslo 

metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Grupių 

mokytojai, tėvai, 

VGK, specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti kvalifikuotą 

specialistų pagalbą. 



- Padėti ugdytiniams  

optimaliausiai, (pagal 

gebėjimus), pasirengti 

mokyklai. 

25 - Padėti ugdytiniams  

optimaliausiai, (pagal 

gebėjimus), pasirengti 

mokyklai. 

Visus mokslo 

metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Grupių 

mokytojai, tėvai, 

VGK, specialistai 

 

 

Teikti kvalifikuotą 

specialistų pagalbą. 

26. Vykdyti mokytojų, 

turinčių SUP vaikų, darbo 

stebėjimą. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

specialistai 

Gerinti ugdymo 

kokybę. 

26 Bendradarbiauti  su 

specialiųjų poreikių 

ugdytinių tėvais 

Visus mokslo 

metus 

 VGK, 

specialistai 

Suteikti tėvams 

informacijos ir žinių 

ugdant spec. 

poreikių vaikus. 

27. Teikti tėvams ir vaikams 

socialinę ir psichologinę 

pagalbą. 

Visus metus specialistai Užtikrinti vaikų 

emocinį saugumą. 

 

 

 

 

VGK pirmininkė                                                                                     Gita Orinienė 

 




