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KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO ,,LAKŠTUTĖ“  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

 2018 m. VEIKLOS PLANAS  
 

VGK nariai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno m. savivaldybės tarybos 

sprendimais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio „Lakštutė“ VGK komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo aprašu, VGK darbo reglamento organizavimo aprašu, smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, reagavimo į patyčias planu ir kitais 

teisės aktais. 

 

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

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

individualias patirtis, ugdymosi poreikius, atitinkančius pasiekimus ir pažangą.  

 

Uždaviniai: 
 bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), vaikų ugdymo organizavimo elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;  

 konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt., komunikacijos sutrikimų 

klausimais; 

 stiprinti tėvų, pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą organizuojant prevensinius 

renginius, teikti metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys, priemonės 

pavadinimas  

Data Atsakingi asmenys  Darbo formos ir 

būdai  

1. VGK veiklos plano 

 2018-2019 m. m. rengimas 

Sausis  VGK nariai  Darbas grupėje  

2. VGK darbo organizavimas, 

komisijos posėdžiai, 

pasitarimai  

 

Pagal poreikį, 

bet ne rečiau 

kaip kartą per 

 2 mėn.  

VGK pirmininkė  

V. Jonaitienė,  

VGK nariai, Švietimo 

pagalbą teikiantys 

specialistai 

Posėdžiai, 

pasitarimai, 

diskusijos 

3. Duomenų apie globojamus, 

socialiai remtinus rizikos 

grupės vaikus kaupimas, 

analizavimas 

Visu metus  VGK pirmininkė  

V. Jonaitienė,  

pedagogai 

Prevencinis darbas, 

savalaikis pagalbos 

suteikimas 

4. Vykdyti pedagogų 

konsultavimą dėl vaikų, 

turinčių socialinės elgsenos 

sunkumų  

Vius metus  Švietimo pagalbą 

teikiantys specialistai, 

VGK nariai  

Darbo rezultatų  

aptarimas  

 

5. Logopedo konsultacijos šeimai 

ir pedagogams specialiojo 

ugdymo klausimais  

Pagal poreikį  Logopedė  

A.Linkuvienė 

 

Gerosios patirties 

sklaida  

 

6. Neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūra) mokytojo 

konsultacijos šeimai ir 

pedagogams specialiojo 

Pagal poreikį Neformaliojo ugdymo 

(kūno kultūra) 

mokytoja  

G.Sabaliauskaitė 

Gerosios patirties 

sklaida  

 



ugdymo klausimais 

7. Menų (muzika, šokiai) 

pedagogų konsultacijos šeimai 

ir pedagogams specialiojo 

ugdymo klausimais 

Pagal poreikį Menų (muzika, šokiai) 

pedagogės: 

Ž.Pažereckaitė 

R.Pusvaškė 

E.Ažukienė 

Gerosios patirties 

sklaida  

 

8. Bendradarbiavimas su Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi 

Pagal poreikį VGK pirmininkė  

V. Jonaitienė,  

VGK nariai 

Prevencinis darbas, 

savalaikis pagalbos 

suteikimas  

9. Rinkti ir kaupti medžiagą apie 

specialiųjų  poreikių vaikų 

ugdymą- pasiekimus ir 

sunkumus 

Visu metus  Švietimo pagalbą 

teikiantys specialistai, 

VGK nariai 

Duomenų 

analizavimas, 

aptarimas  

10.  Stebėti vaikų adaptaciją 

ikimokyklinėse ir  

priešmokyklinėse grupėse 

Rugsėjis 

Spalis  

Pedagogai, švietimo 

pagalbą teikiantys 

specialistai 

Stebėsena, reikiamos 

pagalbos teikimas 

11. Specialiųjų poreikių vaikų 

vertinimas Kauno PPT 

 

Pagal poreikį, 

visus metus 

Logopedė  

A.Linkuvienė, 

pedagogai 

Vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, savalaikis 

nukreipimas PPT. 

12. Projekto  “Kauno vaikai 

šypsosi” organizavimas 

Visus metus Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

S.Kapeliorienė, 

pedagogai 

Pokalbiai, diskusijos, 

akcijos, 

meninės išraiškos 

darbeliai 

13. „Savaitė be patyčių“ Kovas  Bendruomenė  

 

Pokalbiai, diskusijos, 

piešinių konkursas 

14. Prevencinės programos 

“Alkoholio, tabako ir psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinės programos “ 

vykdymas 

Nuo  

rugsėjo mėn. 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

V. Pranckevičienė, 

bendruomenė 

Pokalbiai, 

diskusijos, 

akcijos, 

įvairių meninių 

išraiškų darbai  

15. Programos „Zipio draugai“ 

vykdymas,  siekiant geresnės 

emocinės vaikų  savijautos, 

padėti jiems įgyti socialinių 

bei emocinių sunkumų 

įveikimo  gebėjimų. 

Nuo 

rugsėjo mėn. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Jonaitienė, 

priešm.ugdym. 

pedagogės 

V.Pranckevičienė, 

R.Kristutienė 

Darbas 

priešmokyklinėje 

grupėje 

16.  Organizuoti edukacinę išvyką į 

saugaus eismo mokyklėlę 

Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Jonaitienė 

Išvyka 

17. Organizuoti  prevencijos, 

sveikatos stiprinimo programų 

įgyvendinimą įstaigoje   

Visus metus  Bendruomenė  Pokalbiai, 

diskusijos- veiklos 

grupėse. 

18. Akcija psichinės sveikatos 

dienai paminėti, spalvų savaitė 

„Kokios spalvos tavo 

nuotaika“  

 

Spalis Pedagogai, švietimo 

pagalbą teikiantys 

specialistai 

Darna su spalva, 

kūrybinė veikla, 

apranga atspindinti 

nuotaikas 

19. Policijos bičiulio 

 „Amsio patarimai“ skirti  

saugaus eismo prevencijai 

Balandis Pedagogai, švietimo 

pagalbą teikiantys 

specialistai 

Animacinio filmuko 

žiūrėjimas, 

aptarimas, diskusija 

20. Sveikos gyvensenos savaitė Balandis Švietimo pagalbą 

teikiantys specialistai, 

Pokalbiai, 

diskusijos, 



G.Sabaliauskaitė  

Ž.Pažereckaitė 

R.Pusvaškė 

E.Ažukienė 

renginiai 

 

21. Tylos diena  

(diena, kovai prieš triukšmą) 

Balandžio 25 d. Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja  

L. Steponaitienė 

 

Pokalbiai, 

diskusijos, 

meninės išraiškos 

darbeliai 

22. Diena be pykčio 

,,Susipykime su savo pykčiu”  

Spalis Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja  

I.Jaskutytė 

Akcija 

 

23. Akcija  

„Tolerancijos dienai“ paminėti 

Lapkritis Pedagogai Renginys 

24. Parengti VGK veiklos 

ataskaitą 

Gruodis VGK pirmininkė  

V. Jonaitienė 

VGK pirmininkė  

V. Jonaitienė 

25. Rinkti ir kaupti literatūrą 

įvairiomis prevencijos 

temomis 

Visus metus  VGK nariai, 

 pedagogai 

Savišvieta  

 

26. 

Dalyvavimas seminaruose, 

įvairiuose renginiuose 

Visus metus  Pedagogai  Patirties sklaida 

27. Vykdyti sveikatingumo 

projektą  

“Vandens lašelio kelionė” 

Visu metus Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja,  

A. Krukauskienė 

Ilgalaikis projektas  

28. Įvykus krizei suteikti 

kvalifikuotą pagalbą  

lopšelio-darželio “Lakštutė” 

bendruomenei 

 

Pagal poreikį, 

visus metus 

VGK nariai, 

krizių valdymo  

darbo grupė 

Veiksmų plano  

sudarymas, 

informacinio 

pranešimo  

rengimas  

bendruomenei 

 SPECIALUSIS 

UGDYMAS 

   

1. Rinkti ir kaupti medžiagą apie 

specialiųjų  poreikių vaikų 

ugdymą, sunkumus. 

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą. 

2. Atarti įvertinimo rezultatus 

VGK. 

3. Įtraukti į švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą ir teikti  

logopedo pagalbą. 

4. Teikti siūlymą PPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo. 

5. Konsultuoti pedagogus ir 

tėvus 

Visus metus VGK nariai, 

 logopedė  

A. Linkuvienė  

 Logopedo 

dokumentacija  

2. Vesti individualius 

konsultacinio  pobūdžio 

pokalbius su vaiko tėvais ir 

atviras logopedines pratybas 

 

Visus metus VGK nariai, 

logopedė  

A. Linkuvienė  

Pokalbiai, 

konsultacijos  

 

 

VGK pirmininkė                Virginija Jonaitienė 


