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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021-2022 m. m. 

 

 

Tikslas: saugios bei palankios vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymui(si) aplinkos kūrimas.  

 

Uždaviniai: 
        1.  Kurti saugią socialinę aplinką orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą. 

        2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, švietėjišką ir kitą pagalbą 

ugdytiniams, jų tėvams, pedagogams. 

        3. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyvendinti vaikų socialinio ir emocinio, 

sveikatos stiprinimo bei kitas  prevencines programas (integruojant jas į ugdymo procesą). 

        4. Sudaryti palankias ugdymo(si)  sąlygas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. 

 

EIL. NR. VEIKLOS KRYPTYS, 

PRIEMONĖS 

LAIKAS ATSAKINGI 

I. PREVENCINĖ PROGRAMA „EMOCIŠKAI STIPRUS, SVEIKAS IR 

LAIMINGAS VAIKAS“ 

1.1 Pasakų terapija,  

Muzikos terapija,  

Judesio terapija,  

EBRU meno terapija, 

Spalvų ir šviesos terapija 

2021-2022 m.m. Socialinis pedagogas, 

pedagogai 

II. SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS (bendravimo, jausmų 

atpažinimo, pykčio valdymo ir kt.) 

2.1 Vaikų socialinių – emocinių 

kompetencijų  lavinimas  

Visus mokslo metus Socialinis pedagogas 

2.2 Tarptautinio  eTwinning 

projekto įgyvendinimas 

Visus mokslo metus Pedagogai  

 

2.3 Projekto „Vaikas – šeima – 

darželio bendruomenė“ 

organizavimas ir vykdymas: 

a) išvykos, ekskursijos 

netradicinėse 

aplinkose ir kt. 

b) tėvų idėjų „bankas“ 

Visus mokslo metus Įstaigos bendruomenė 

2.4 Tarptautinės programos 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

Visus mokslo metus Pedagogai  

2.5 Kimochi socialinių – 

emocinių įgūdžių ugdymo 

programos įgyvendinimas 

Visus mokslo metus Pedagogai 

2.6 Prevenciniai renginiai 

„Savaitė be patyčių“, 

„Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimas, gerumo 

Visus mokslo metus  Socialinis pedagogas, 

pedagogai 



dienų organizavimas ir kt. 

2.7 Partnerystės, teigiamų 

socialinių ryšių skatinimas 

tarp ugdytinių, 

bendruomenės narių 

(savanorystė, mentorystė) 

Visus mokslo metus Įstaigos bendruomenė 

2.8 Pedagogų psichologinės 

gerovės puoselėjimas 

(išvykos, spektakliai, 

vakaronės ir kt.) 

Visus mokslo metus Administracija 

2.9 Akcijos, informatyvi 

stendinė medžiaga žymioms 

datoms ir įvykiams paminėti  

Visus mokslo metus Pedagogai 

2.10 Paskaitų, pokalbių, 

susitikimų, diskusijų  

organizavimas su 

prevencinę veiklą vykdančių 

institucijų darbuotojais 

Visus mokslo metus  Pedagogai 

III.  SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS 

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS  

3.1 Darželio ugdytinių, 

pradėjusių lankyti I-ąją 

klasę, adaptacija mokykloje  

2021 m. rugsėjo  

mėn. 

Pedagogai,  

socialiniai partneriai 

 

3.2 Sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimas 

(sveikatos valandėlės, 

informacinė medžiaga 

tėvams, metodinės 

medžiagos kaupimas) 

Visus mokslo metus Visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

3.3 Kompleksinės pagalbos 

teikimas ugdytiniams, 

tėvams sprendžiant 

socialines, pedagogines 

problemas  

Visus mokslo metus 

 

VGK nariai, 

pedagogai, 

administracija 

3.4 Sveikatingumo projektų 

integravimas į ugdymo 

procesą 

Visus mokslo metus Pedagogai 

3.5 Sporto renginių, švenčių 

organizavimas 

Visus mokslo metus Pedagogai, 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja 

3.6 Ugdytinių piešinių, darbų 

parodų organizavimas 

įstaigoje ir už jos ribų 

Visus mokslo metus Pedagogai 

 

 

 

 

IV. VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

4.1 Pirminis vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių,  vertinimas ir 

pagalbos jiems 

organizavimas  

Pagal poreikį VGK nariai 



4.2 Švietimo ar kitos pagalbos 

vaikui teikimas, 

organizavimas ir 

koordinavimas (įvertinant 

paslaugų ir pagalbos 

poreikį) 

Pagal poreikį VGK nariai 

4.3 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

programų pritaikymo 

koordinavimas ir 

organizavimas specialiųjų 

ugdymo(-si) poreikių 

turintiems vaikams 

Visus mokslo metus VGK nariai 

4.4 Teikiamos švietimo 

pagalbos vertinimas ir 

analizė  

2022 m. sausio mėn. 

2022 m. gegužės 

mėn. 

VGK nariai, 

logopedas 

4.5 Išsamesnio/pakartotinio 

vaiko specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas 

Marijampolės savivaldybės 

PPT 

Esant reikalui VGK nariai 

V. KRIZIŲ VALDYMAS  

5.1 Krizių valdymo plano 

aptarimas 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

Krizių valdymo 

komanda 

5.2 Kvalifikacijos kėlimas 

krizių valdymo klausimais   

Nuolat Krizių valdymo 

komanda 

5.3 Paskaitų organizavimas 

įstaigos darbuotojams krizių 

valdymo klausimais 

Pagal poreikį Krizių valdymo 

komanda 

VI. 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 mokslo metus VGK nariai 

6.2 Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo vaiko gerovės 

užtikrinimo srityje 

organizavimas 

Visus mokslo metus VGK nariai, 

administracija 

 

 

 

6.3 Pedagogų konsultavimas 

specialiojo ugdymo, 

švietimo pagalbos 

organizavimo, socialinės – 

pedagoginės pagalbos, 

prevenciniais klausimais 

Visus mokslo metus VGK nariai 

6.4 Institucijos bendradarbia- Visus mokslo metus VGK nariai, 



vimas su M. Lukšienės 

švietimo centru, 

Bendruomeniniais šeimos 

namais, skatinant tėvus 

pasinaudoti teikiamomis 

nemokamomis 

kompleksinėmis 

paslaugomis šeimai, 

dalyvauti organizuojamose 

diskusijose, mokymuose 

pedagogai 

VII. TIRIAMOJI VEIKLA 

7.1 Tėvų anketinė apklausa 

„Sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikis lopšelyje – 

darželyje“  

2021 m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

Visuomenės sveikatos  

specialistė, vykdanti 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

VIII. TARPINSTITUCINIS  BENDRADARBIAVIMAS 

8.1 Bendradarbiavimas su  

Marijampolės savivaldybės 

PPT, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, Visuomenės 

sveikatos biuru, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, medicinos 

įstaigomis,  kitomis 

suinteresuotomis 

institucijomis 

Esant poreikiui VGK nariai 

IX. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

9.1 Susitikimai su ugniagesiais, 

policijos pareigūnais, globos 

namų gyventojais, švietimo 

įstaigų ugdytiniais bei 

pedagogais ir kt. 

Visus mokslo metus Pedagogai 

 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                     Giedrė Bagdonienė 


