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Prioritetas: 

Saugios, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymui(si) palankios aplinkos kūrimas. 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 

Uždaviniai: 
1. Koordinuoti saugios socialinės aplinkos, orientuotos į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, 

kūrimą. 

2. Organizuoti ir koordinuoti kokybišką, poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo 

pagalbą.   

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

emocinio, sveikatos stiprinimo bei kitas  prevencines programas (integruojant jas į ugdymo 

procesą). 

4. Organizuoti krizių valdymo priemones. 

5. Įgyvendinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo numatytas funkcijas. 

6. Organizuoti bendruomenės švietimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą su vaiko 

gerove susijusiose srityse. 

7. Bendradarbiauti su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys, priemonės Laikas Atsakingi 

1. 
Koordinuoti saugios socialinės aplinkos, orientuotos į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, kūrimą 

1.1 Prevencinis projektas „Emociškai stiprus, 

sveikas ir laimingas vaikas“ 

2022 m. rugsėjo - 

gruodžio mėn. 

Socialinis pedagogas, 

mokytojai 

1.2 Tėvų anketinė apklausa „Sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikis lopšelyje – 

darželyje“  

2022-2023 m. m. Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

1.3 Anketinė apklausa „Darbuotojų 

tarpusavio santykių pobūdis 

Marijampolės vaikų lopšelyje – darželyje 

„Vaivorykštė“ 

2022-2023 m. m.  VGK nariai 

1.4 Emocinio palaikymo užsiėmimai 

pedagogams. Projektas „Savęs pažinimo 

būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu 

ir laimingu“ 

2022 m. rugsėjo - 

gruodžio mėn. 

Socialinis pedagogas 

2. 
Organizuoti ir koordinuoti kokybišką, poreikius atitinkantį  ugdymą ir būtiną 

švietimo pagalbą 

2.1 Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi Pagal poreikį VGK nariai 



poreikių, kylančių ugdymo(si) procese 

įvertinimas 

2.2 Švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimas, organizavimas ir koordinavimas 

(įvertinant paslaugų ir pagalbos poreikį) 

Pagal poreikį VGK nariai 

2.3 Bendrųjų ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programų pritaikymo, IUP 

sudarymo, specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams, organizavimas ir 

koordinavimas  

Pagal poreikį VGK nariai 

2.4 Teikiamos švietimo pagalbos vertinimas 

ir analizė  

2023 m. sausio/ 

gegužės mėn. 

VGK nariai, logopedas 

2.5 Išsamesnio/pakartotinis vaiko specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo 

Marijampolės savivaldybės PPT 

organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

2.6 Pasirengimo įtraukčiai veiksmų 

įgyvendinimo lopšelyje – darželyje 2022 

– 2024 plano parengimas 

2022-2023 m. m. VGK nariai 

3. 

Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, įgyvendinti vaikų socialinio ir 

emocinio, sveikatos stiprinimo bei kitas  prevencines programas (integruojant jas į 

ugdymo procesą) 

3.1 Socialinis ir emocinis ugdymas 

(bendravimo, jausmų atpažinimo, pykčio 

valdymo ir kt.)  užsiėmimai 

2022-2023 m. m. Socialinis pedagogas 

3.2 Tarptautinio  eTwinning projekto 

įgyvendinimas 

2022-2023 m. m. Mokytojai 

 

3.3 Tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

2022-2023 m. m. Mokytojai 

3.4 Kimochi socialinių – emocinių įgūdžių 

ugdymo programos įgyvendinimas 

2022-2022 m. m. Mokytojai 

3.5 LIONS QUEST programos „Laikas 

kartu“ įgyvendinimas 

2022-2023 m. m. Mokytojai 

3.6 Prevencinė programa „Sveiki ir laimingi 

vaikai“ 

2022-2023 m. m. Socialinis pedagogas, 

mokytojai, specialistai 

4. Organizuoti krizių valdymo priemones 

4.1 Krizių valdymo plano aptarimas, 

koregavimas 

Pagal poreikį Krizių valdymo 

komanda 

4.2 Krizės valdymo priemonių organizavimas Pagal poreikį Krizių valdymo 

komanda 

4.3 Kvalifikacijos kėlimas krizių valdymo 

klausimais   

Pagal poreikį Krizių valdymo 

komanda 

5. Įgyvendinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo numatytas 

funkcijas 

5.1 Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą  

Pagal poreikį VGK nariai 

5.2  Organizuoti švietimo pagalbą vaikui, 

pedagogams ir vaiko atstovams pagal 

įstatymą 

Pagal poreikį VGK nariai 

5.3 Teikti siūlymus lopšelio – darželio Pagal poreikį VGK nariai 



direktoriui dėl saugios ir ugdymuisi 

palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio 

ugdymo prevencijos ir kitų programų 

įgyvendinimo įstaigoje 

6. Organizuoti bendruomenės švietimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą su vaiko 

gerove susijusiose srityse 

6.1 Organizuoti bendruomenės švietimą, 

rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, vaikų socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko 

gerove susijusiose srityse lopšelyje – 

darželyje dirbantiems pedagogams 

(mokymuose, paskaitose, seminaruose, 

praktiniuose užsiėmimuose, metodinėje 

literatūroje, virtualioje erdvėje) 

2022-2023 m. m. VGK nariai 

6.2 Teikti konsultacijas pedagogams  

specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos 

organizavimo, socialinės – pedagoginės, 

psichologinės pagalbos, prevenciniais 

klausimais 

2022-2023 m. m. VGK nariai 

7. Bendradarbiauti su kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis 

7.1 Bendradarbiauti su  Marijampolės 

savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisija, PPT, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, Marijampolės 

socialinės pagalbos centru, Visuomenės 

sveikatos biuru, atvejo vadybininkais, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, medicinos įstaigomis, 

kitomis suinteresuotomis institucijomis 

Pagal poreikį VGK nariai 

7.2 Institucijos bendradarbiavimas su M. 

Lukšienės švietimo centru, 

Bendruomeniniais šeimos namais, 

skatinant tėvus ir pedagogus pasinaudoti 

teikiamomis nemokamomis 

kompleksinėmis paslaugomis, dalyvauti 

organizuojamose 

diskusijose, mokymuose 

Pagal poreikį VGK nariai 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                       Giedrė Bagdonienė 


