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VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

VEIKLOS PLANAS 2017  METAMS 
 

I. Trumpa situacijos analizė.  

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Riešutėlis“ 2017 m. sausio 1 dienos duomenimis ugdosi 226 

vaikų. 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Vilniaus miesto savivaldybė, švietimo skyrius, 

Vilniaus pedagoginė-psichologinė tarnyba, Lazdynų seniūnija, pradinė “Žėručio” mokykla, 

“Ąžuolyno” progimnazija, Vilniaus Sausio 13osios vidurinė mokykla, PPT, UPC, lopšeliai-

darželiai “Rytas”, “Žibutė”, ”Delfinukas”,  “Giraitė”, “Ozas” ir k t.. 

Socialiai remiami: 2 vaikų 

Iš viso dirba : 20 pedagogų, 1 logopedas; 

 

II.  Vaiko gerovės komisijos sudėtis:      

 Pirmininkė: Vilma Daugirdienė; 

 Pirmininko pavaduotoja:  Nijolė Mateikienė; 

Sekretorė: Galina Bičkauskienė; 

Nariai:  Skaistė Vilimaitė; 

             Alvyda Dūdienė; 

             Laima Gatelienė; 

             Lina Nikalajevienė; 

             Jurgita Ušinskienė- tėvų atstovas. 

 

MVGK funkcijos: 

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis; 

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą; 

3. Teikia siūlymus direktoriui dėl socialinės paramos  ugdytiniams teikimo; 

4.  Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų poreikių (išskyrus poreikius atsirandančius dėl 

išskirtinių 

gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia siūlymą direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems 

vaikams skyrimo LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

5. Teikia rekomendaciją pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, 

metodų  

trukmės pritaikymo; 

6.  Įvykus krizei lopšelyje – darželyje t.y. netikėtam ar pavojingam įvykiu, sutrikdančiam 

įprastą  

įstaigos bendruomenės ar atskirų  jos narių  veiklą, emociškai  sukrečiančiam  visą ar  

didesnę  įstaigos bendruomenės  dalį, organizuoja krizės  valdymo priemones. 

III. MVGK veiklos tikslas 2017 metams. 



 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi Pastabos 

1. Sudaryti mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

planą 2017 metams. 

 2017-01 MVGK  

2. Organizuoti MVGK 

posėdžius 

1-2 kartus į 

ketvirtį 

MVGK  

3.   Ugdytinių adaptacijos 

problemų sprendimo būdai, 

ugdymosi sunkumų 

priežasčių šalinimas;  

Analizuoti ir taikyti teikti 

švietimo pagalbos vaikui 

veiksmingumą. 

Nuolat MVGK  

4.  Parengti MVGK veiklos 

ataskaitą 

2017-12 MVGK  

                                                  PREVENCINĖ VEIKLA 

5. Tęsti  ankstyvosios 

prevencijos “Zipio draugai” 

programą 

2017 m.  Priešmokyklinių 

grupių pedagogai; 

 

6.  Vaikų saugios aplinkos 

kūrimo aptarimas 

2017 m. Įstaigos 

bendruomenė 

 

7. Dalyvauti ir organizuoti 

akcijoje “Savaitė be patyčių” 

2017-03 mėn. Grupių 

auklėtojos; 

 

8. Projektai įstaigos mastu: 

“Mes-žemės vaikai”; 

“Į sveikatos šalį”. 

2016-2018 m. 

m.  

Įstaigos 

bendruomenė 

 

9. Sveikatingumo projektas 

“Sveikatos takučiu” 

2017 m.  Priešmokyklinių 

grupių 

 



pedagogai,vaikai 

10.  Vykdyti sveikatingumo 

prevencines veiklas grupėse.  

 2016 m. kiekv. 

mėnesį. 

V. Daugirdienė,   

A. Lebedeva; 

 

11. Tėvų informacinis, 

pedagoginis, psichologinis 

švietimas, ruošti stendinę 

medžiagą   

Nuolat MVGK  

12. Vykdyti auklėtojų 

konsultavimą dėl vaikų 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo ir 

ugdymo; 

Nuolat MVGK  

13. Rinkti ir kaupti literatūrą 

įvairiomis vaikų auklėjimo 

prevencijos temomis. 

Pristatyti pranešimus 

metodiniuose posėdžiuose; 

Nuolat MVGK  

14. Tęsti individualias grupių 

sveikatingumo programas 

Nuolat Priešmokyklinių 

grupių pedagogai; 

Grupių 

auklėtojos. 

 

15.   Vaikų,  turinčių ugdymosi 

sunkumų poreikių problemų 

sprendimas ir aptarimas  

Nuolat MVGK   

 

16. Supažindinti pedagogus su 

ugdytinių turinčių ugdymosi 

sunkumų bei specialiųjų 

poreikių realizavimo 

specialistų rekomendacijomis 

Nuolat MVGK  

 

 

17. Nagrinėti įstaigoje mažai ar 

visai nelankančių vaikų 

priežastis 

Nuolat MVGK  

 



18. Organizuoti pedagogų 

dirbančių su spec. poreikių 

vaikais  profesinį tobulėjimą 

Nuolat MVGK  

 

                                                          SPECIALUS UGDYMAS 

19.  Vaikų, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų sąrašų 

sudarymas ir tvirtinimas 

2016-09 Logopedė 

S. Vilimaitė 

 

 

20. Parengti 2016-2017 m. m. 

logopedo veiklos planą; 

2016-09 Skaistė Vilimaitė  

 21.  Rinkti informaciją apie 

ugdytinius turinčius 

ugdymosi sunkumų:  

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą; 

2. Aptarti įvertinimo 

rezultatus, siųsti į PPT arba į 

vaiko raidos centrą; 

3.   Konsultuoti  auklėtojus 

ir   tėvus. 

 Visus mokslo 

metus, pagal 

poreikį  

 MVGK 

Skaistė Vilimaitė 

 

 

 

 

 

22. Vykdyti individualius 

užsiėmimus   su specialiųjų 

poreikių vaikais; 

Nuolat Grupių 

auklėtojos; 

Skaistė Vilimaitė 

 

23. Užtikrinti vaikų,  turinčių 

ugdymosi sunkumų, poreikių 

tenkinimą ir tęstinumą:  

1.Aptarti ugdymosi sunkumų 

turinčių vaikų pasiekimus su 

auklėtojomis ir tėvais; 

2. Prireikus rekomenduoti 

vaiko psichines ir fizines 

galias atitinkančią ugdymo ir 

lavinimo įstaigą; 

3. Teikti rekomendacijas 

Atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Logopedė, 

auklėtojos, tėvai, 

MVGK 

 



auklėto-jams,tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, 

būdų, ugdymo priemonių 

naudojimo. 

 

24. Vykdyti individualų darbą su 

specialiųjų   poreikių 

ugdytinių tėvais 

Nuolat MVGK 

pirmininkė, 

logopedė S. 

Vilimaitė 

 

25. Rengti informacinius 

lankstinukus apie specialųjį 

(kalbos) ugdymą 

Nuolat Logopedė S. 

Vilimaitė 

 

 

SUDERINTA:  

MVGK posėdžio 2017-01-05 protokolas Nr. ILSD-1 

  

 

 

 


