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Tikslas. 

Saugios ir palankios ugdytiniams aplinkos kūrimas užtikrinant kiekvieno vaiko poreikius, švietimo 

pagalbos teikimas. 

 

Uždaviniai: 

1. Kurti palankią psichologinę, fizinę ir socialinę aplinką ugdytiniams sutelkiant visus 

bendruomenės narius. 

2. Teikti švietimo pagalbą ugdytiniams, konsultuoti pedagogus bei tėvus aktualiais ugdymo(si) 

klausimais. 

3. Organizuoti ir koordinuoti prevencinius renginius. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atlikimo laikas Atsakingi asmenys 

1.  VGK posėdžiai                
1.1. Sudaryti ugdymo įstaigos Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą  

2020 m.(rugsėjo-gruodžio mėn.) 

Rugsėjis 

Spalis 

VGK nariai 

1.2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžius ir pasitarimus. 

Pagal poreikį VGK pirmininkas 

VGK sekretorius 

1.3. Atsiskaityti už veiklos plane pavestas 

priemones. 

Metų pabaigoje VGK nariai 

1.4. Rinkti informaciją apie l/d ugdymosi 

aplinką, vaikų saugumą, teikti siūlymus 

ugdymo aplinkos tobulinimui. 

Nuolat VGK nariai 

1.5. Bendradarbiauti su Darželio taryba, 

Pedagogų taryba, suinteresuotomis 

institucijomis. 

Esant reikalui VGK nariai 

2. Krizės darželyje valdymo priemonės                 
2.1. Įvykus krizei, VGK ir KVK įvertinti įvykio 

aplinkybės, parengti preliminarų  krizės 

valdymo veiksmų darželyje planą. 

Įvykus krizei VGK ir KVK nariai 

2.2. Pateikti informacija apie įvykį darželio 

bendruomenei. 

Parengus planą KVK vadovas 

2.3. Apie įvykį informuoti atitinkamas 

institucijas. 

Įvykus krizei KVK vadovo 

pavaduotojas 

3. Darželio bendruomenės, tėvų švietimas  ir  bendradarbiavimas 

3.1. Teikti rekomendacijas pedagogams dėl 

ugdymo metodų ir darbo organizavimo su 

vaikais, vadovaujantis vaikų pasiekimų 

vertinimo išvadomis, siūlyti konkretizuoti 

ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaiko 

individualius pomėgius, gebėjimus. 

Sistemingai Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas 

psichologas 



3.2. Kviesti į VGK posėdžius tėvus, kurie 

nevykdo įsipareigojimų, numatytų ugdymo 

sutartyje. 

Esant reikalui Direktorius, VGK 

nariai 

3.3. Kviesti į VGK posėdžius tėvus, kurie 

nesutinka suteikti savo vaikui tinkamos 

pagalbos. 

Esant reikalui Direktorius, VGK 

nariai 

3.4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) 

vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

Esant reikalui Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

VGK nariai, 

pedagogai 

3.5. Inicijuoti l/d dirbančių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą vaiko gerovės 

užtikrinimo srityje. 

Esant galimybei Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3.6. Šviesti bendruomenę sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo klausimais. 

Sistemingai VSPS, dietistas, 

neformaliojo 

ugdymo pedagogas 

(ikim. ir 

priešm.a.vaikų 

fiziniam lavinimui) 

3.7. Inicijuoti renginių, kurie padėtų užkirsti 

kelią vaikų patyčioms, netinkamam elgesiui 

ir skatintų stiprinti vaikų sveikatą, 

organizavimą. 

Metų eigoje VGK nariai, 

Psichologas, 

neformaliojo 

ugdymo pedagogas 

(ikim. ir 

priešm.a.vaikų 

fiziniam lavinimui) 

VSPS, dietistas 

3. 8 

 

Inicijuoti komandos stiprinimo renginius. Metų eigoje Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

psichologas 

4. Specialiojo ugdymo organizavimas                 
4.1. Atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminį įvertinimą ir teikti 

siūlymų l/d direktoriui dėl specialiojo 

ugdymo šiems vaikams skyrimo. 

Rugsėjis 

 

VGK nariai, 

logopedas, 

psichologas, 

grupių pedagogai 
4.2. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams ) dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų. 

Nuolat VGK nariai, 

logopedas, 

psichologas 
4.3. Tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių  

turinčių vaikų apskaitą l/d, sudaryti vaikų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašą, švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, 

juos suderinti su VPPT. 

Rugsėjis 

Spalis 

 

VGK pirmininkas, 

logopedas, 

direktorius 

4.4. Siūlyti tėvams (globėjams, rūpintojams) 

vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius 

įvertinti pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje, parengti reikiamus dokumentus. 

Esant reikalui VGK nariai 

4.5. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų Nuolat VGK nariai 



poreikių vaikų ugdymą, vaiko raidą, 

psichologiją, sveikatos ir saugumo 

užtikrinimą, visapusišką ugdymą. 

5.  Prevenciniai renginiai                
5.1. Tęsti socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programą ,,Kimochi”. 

Metų eigoje Direktoriaus 

pavaduotojas 

Ugdymui, 

5-tos gr. pedagogai  

5.2 Skaityti pranešimą ,,Metodai ir būdai 

lavinantys vaikų emocinį intelektą“. 

Spalis Psichologas 

5.3. Inicijuoti bendruomenės sporto renginį 

,,Olimpinės sporto šakos” (sveikos 

gyvensenos įgūdžių puoselėjimas, 

bendruomeniškumo skatinimas). 

Rugsėjis Neformaliojo 

ugdymo pedagogas 

(ikim. ir 

priešm.a.vaikų 

fiziniam lavinimui), 

VSPS, dietistas 

5.4. Vykdyti kolektyvo mikroklimato tyrimą. Lapkritis Psichologas 

 

 

5.5. Skaityti pranešimą ,,Įstaigos mikroklimato 

tyrimo išvadų pristatymas“. 

Lapkritis Psichologas 

5.6. Dalyvauti nacionaliniame projekte 

,,Sveikatiada” 

Metų eigoje VSPS, dietistas, 

neformaliojo 

ugdymo pedagogas 

(ikim. ir 

priešm.a.vaikų 

fiziniam lavinimui) 

5.7. Pildyti multisensorinį kambarį.  Metų eigoje Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5.8. Vykdyti tarptautinę emocinių ir socialinių 

įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai“. 

Ištisus metus Psichologas, 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės  

pedagogai 

5.9. Prevencinių veiklų ir renginių inicijavimas 

,,Saugau save ir kitus“ 

Ištisus metus 
 

Psichologas, 

grupių pedagogai 

5.10. Vykdyti kolektyvo mikroklimato 

stiprinimo renginius. 

Ištisus metus Psichologas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5.11. Adaptacijos darželyje tyrimas Lapkritis Psichologas 

5.12. Vykdyti smurto ir patyčių prevencijos 

veiklas tolerancijos dienai paminėti. 

Lapkritis Psichologas, 

grupių pedagogai 

5.13. Vykdyti smurto ir patyčių prevencijos bei 

emocinio intelekto lavinimo  projektą 

,,Padovanok šilumą“ 

Gruodis Psichologas 



5.14. Organizuoti ,,Funkcinio elgesio vertinimo” 

mokymus (Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyrius). 

Lapkritis Direktorius 

 

5.15. Plėtoti įstaigos aplinkosauginio švietimo 

projektą „Kuriame edukacines erdves 

lauke“. 

Ištisus metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

5.16 Sveikos gyvensenos puoselėjimo, 

pažintinis, komunikacinis projektas 

„Žingsniuoju atrasti ir pažinti Vilnių“ 

 

Metų eigoje Priešmokyklinio 

ugdymo grupės  

pedagogai, 

logopedas 

5.17 Pristatyti socialinio mąstymo programą 

ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio 

amžiaus vaikams ,,Mes mąstytojai“. 

Spalis Logopedas 

5.18 Organizuoti sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveikas Mažylis” renginius. 

Metų eigoje VGK nariai, 

Sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo darbo 

grupė 

5.19 Vykdyti sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymo veiklas ir renginius, 

bendradarbiaujant su Visuomenės 

sveikatos biuru. 

Metų eigoje VSPS, dietistas 

 

5.20 Inicijuoti smurto ir patyčių prevencines 

veiklas ,,Mėnuo be patyčių“. 

Kovas Psichologas, 

grupių pedagogai 

5.21 Vykdyti projektą „Keliaujanti pasaka“: 

terapinių pasakų pasidalinimas bei 

skaitymas namuose. 

Sausis Psichologas, 

tėvai 

5.21 Skaityti pranešimą ,,Bendravimas su tėvais: 

aktyvaus klausymosi įgūdžiai“.  

Balandis  Psichologas 

           

  VGK pasilieka teisę pagal poreikį planą koreguoti. 
 
 

 

 

 

 

 


