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Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

VGK prioritetai: 

1. Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbą ugdytiniams; 

2. Plėtoti socialinio emocinio ugdymo ir saugios mokyklos aplinkos kūrimą. 

3. Stiprinti personalizuotą mokymą(si), atliepiant mokinių poreikius, siekiant mokinio asmeninės 

ūgties. 

Uždaviniai: 

1. Kurti saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus. 

2. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

3. Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą;  

4. Teikti kvalifikuotą pagalbos vaikui specialistų pagalbą vaikams, konsultuoti pedagogus ir tėvus. 

5. Vykdyti įstaigos bendruomenės švietimą vaiko gerovės, prevencijos klausimais. 

6. Didinti ugdymo turinio integralumą, orientuojantis į STEAM, patirtinę ir projektinę veiklą. 

7. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje. 

 

Eilės 

Nr. 

Veikla  Atsakingi Terminai  

 I. ORGANIZACINĖ VEIKLA   

1. Parengti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą 2021 m. 

VGK Iki 2020 m. 

gruodžio 30 d. 

2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius ne 

rečiau kaip kas 2 mėnesius, ar pagal poreikį. 

VGK Pagal poreikį 

3. Pasiruošimas įtraukiam ugdymui:   

3.1. Susipažinti su dokumentais reglamentuojančiais 

įtraukųjį ugdymą. 

VGK I ketvirtis 

3.2. Organizuoti mokymus pedagogams įtraukiojo 

ugdymo tema 

VGK II ketvirtis 

3.3. Įsigyti Pagalbos vaikui specialistams reikalingos 

literatūros ir metodinių priemonių. 

VGK II -III ketvirčiai 



3.4. Organizuoti apskritąjį stalą įtraukiojo ugdymo 

erdvių pritaikymo poreikio nustatymui. 

VGK balandis 

3.5. Įtraukių ugdymo(si) aplinkų bendrakūrą: Įsigyti, 

įrengti 2 grupėm ugdymo priemones įtraukiam 

ugdymui įgyvendinti. 

VGK III ketvirtis 

4. Organizuoti pagalbos teikimą naujiems 

pedagogams: skirti mentorių. 

Administracija Pagal poreikį 

5. Organizuoti ugdytinių pasiekimų ir vertinimo 

tvarkos aprašo atnaujinimą,  aktualizuojant 

individualios 

pažangos matavimą. 

VGK II ketvirtis 

6. Sukurti pagalbos vaikui specialistų ir pedagogų 

bendradarbiavimo sistemą, siekiant didesnės 

individualios ugdytinių pažangos. 

VGK II ketvirtis 

7. Organizuoti  Vaiko gerovės komisijos pasitarimus: 

Priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo klausimais.  

VGK Kovas 

gegužė 

spalis 

8. Organizuoti  Vaiko gerovės komisijos pasitarimus: 

Ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo klausimais. 

VGK Sausis 

spalis 

9. Organizuoti  Vaiko gerovės komisijos pasitarimus: 

vaikų adaptacijos  klausimais. 

VGK Spalis ir pagal 

poreikį 

10. Organizuoti  Vaiko gerovės komisijos pasitarimus: 

vaikų ugdymo pagal VPPT rekomendacijas 

užtikrinimą klausimais. 

VGK Sausis 

Kovas 

Gegužė 

Spalis  

Gruodis 

11. Organizuoti  Vaiko gerovės komisijos pasitarimus: 

gabių vaikų ugdymo  klausimais. 

VGK Kas ketvirtį 

 II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS   

1. Kryptingai plėtoti mokytojų kompetencijas, 

orientuojantis į įtraukųjį ugdymą. 

Administracija Pagal pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo planą 

2.  Personalizuotas, diferencijuotas mokymasis, 

atliepiant mokinių poreikius, siekiant mokinio 

asmeninės ūgties. 

Administacija Pagal pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo planą 

 III.  SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS   

 Tyrimai, apklausos:   

1. Kaip tėvai vertina ugdymo procesą VGK II ketvirtis 

2. Tėvų lūkesčiai VGK II ketvirtis 

 Projektinė veikla:   

1. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda-konkursas 

„Žodelis ačiū“ tarptautinei dienai 

Socialinė 

pedagogė 

I ketvirtis 

2. Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų 

ekologinis - kūrybinis projektas 

„ KAI APLINK GAMTOJ ŠVARU, TAI 

GYVENT MUMS BUS SAUGU“ 

Socialinė 

pedagogė ir 

grupių 

mokytojos 

Kovas - balndis 



3. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų virtualus kūrybinių darbų projektas 

„MYLĖKIME, SAUGOKIME ŽEMĘ“ 

SKIRTAS PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojos 

Kovas - balandis 

4. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų) 

virtualus EKOLOGINIS PROJEKTAS „GIMĘ 

ANTRAM GYVENIMUI“ 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojos 

Vasaris - balandis 

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amžiaus vaikų ugdymo įstaigų virtuali  

kūrybinių darbų paroda ŠEIMA – TAI LAIMĖ 

Socialinė 

pedagogė 

Grupių 

mokytojos 

Balandis 

 Prevencinė veikla:   

1. Zipio draugai“ įgyvendinimas Socialinė 

pedgogė 

Per visus metus 

2. SEU olimpiada „Dramblys“ Socialinė 

pedagogė 

Kovas - balandis 

3. Projektas „Aš saugus kai žinau“ Socialinė 

pedagogė 

Grupių 

mokytojos 

Per mokslo metus 

4. Patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių 

plano rengimas 

VGK 

 

 

5. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

stebėsena 

Administracija 

VGK 

Nuolat 

6. Dalyvavimas šalies socialinėse akcijose, 

prevenciniuose projektuose: „Mėnuo be smurto“ 

VGK 

mokytojos 

Grupių 

mokytojos  

Pagal pateiktą 

grafiką 

7. „Tolerancijos savaitė“,  VGK lapkritis 

8. Ugdytinių lankomumo kontrolė VGK Nuolat 

9. Individualūs pokalbiai su mokymosi sunkumų, 

elgesio problemų turinčių ugdytinių 

tėvais/globėjais. 

VGK Pagal poreikį 

 SVEIKOS GYVENSENOS IR FIZINIO 

AKTYVUMO STIPRINIMAS 

  

1. Atlikti sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklos 

situacijos analizę 

VGK ir 

Sveikatingumo 

metodinė grupė 

Metų pabaigoje 

2. Įgyvendinti Aktyvios mokyklos programos veiklas mokytojos Per visus metus 

3. Dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 

organizuojamuose sporto ir sveikatingumo 

renginiuose 

VGK ir grupių 

mokytojos 

Pagal atskirą 

planą 

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

organizuojamos veiklos 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Pagal atskirą 

planą 

 PAGALBA UGDYTINIUI, MOKYTOJUI IR 

ŠEIMAI 

  



1. Pagalbos vaikui specialistų konsultacijos tėvams, 

pedagogams.(logopedas, psichologo asistentas, 

socialinis pedagogas)  

VGK Pagal poreikį 

2. Vaikų adaptacijos aptarimas VGK grupių 

mokytojos 

Spalis, gruodis 

3. Sudaryti ir patvirtinti (papildyti) pagalbos gavėjų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių 

sąrašą. 

VGK Rugsėjis 

4. Parengti SUP ugdytiniams Individualius pagalbos 

planus 

VGK grupių 

mokytojos 

Per mėn. 

Nustačius 

specialiuosius 

poreikius  

5. SUP ugdytiniams IPP įgyvendinimo koordinavimas Pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat 

6. Grupių mokytojų darbo su SUP ugdytiniais 

stebėsena 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat 

8. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) dėl vaikų, turinčių 

specialiuosius  ugdymo poreikius ugdymo 

pritaikymo; 

VGK pagal 

PPT 

rekomendacijas 

Pagal poreikį 

9. „Gabių mokinių ugdymo programos“ parengimas VGK ir 

mokytojai 

 

10. „Gabių mokinių ugdymo programos“ 

įgyvendinimas 

mokytojai  

11. Tėvų informavimas bei švietimas: visuotiniai tėvų 

susirinkimuose, grupių tėvų susirinkimuose, 

individualiai. 

VGK ir 

mokytojai 

Pagal poreikį 

 V. KRIZIŲ VALDYMAS   

1. Įvykus krizei, įvertinti krizės aplinkybes, parengti 

krizės valdymo planą. 

VGK Nedelsiantė 

 

                      


