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Tikslai:  

1. Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos šeimai ir vaikui teikimą, prevencinį darbą; 

2. Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymuisi aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, 

savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją; 

2. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius įtraukiant į projektinę veiklą; 

3. Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, konsultacijas pedagogams ir tėvams; 

4. Teikti kvalifikuotą psichologo pagalbą vaikams, konsultacijas pedagogams ir tėvams; 

5. Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais ir vaiko teisių apsaugą; 

6. Užtikrinti specialiosios pagalbos teikimą, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

teikiant metodinę pagalbą pedagogams, tėvams; 

7. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje; 

8. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis 

ar asmenimis teikiančiais pagalbą šeimai ir vaikui. 

   

Specialusis ugdymas 

Eil.nr. Veikla Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. VGK posėdžiai Kartą per 3 

mėnesius 

(esant reikalui 

ir daugiau) 

Logopedė 

R.Liubinavičienė 

2. Ugdytinių, turinčių ugdymo sutrikimų, 

pradinio įvertinimo atlikimas, sutrikimo 

lygio nustatymas. Informacijos rinkimas 

apie darželyje esančius vaikus, turinčius 

emocijų, elgesio, ugdymo sunkumų.  

Individualių specialiojo ugdymo planų 

rengimas. 

 

Visus metus 

 

VGK nariai 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų sąrašų tikslinimas. 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas 

ir tvirtinimas. 

 

Visus metus 

 

2021 m. 

rugsėjis 

VGK nariai 

Logopedė 

R.Liubinavičienė  



4. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų 

pasiekimai, tolimesnio vaikų ugdymo 

numatymas, pusmečio pasiekimų ir 

pažangos atskaitos. 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per 

pusmetį 

Logopedė 

R. Liubinavičienė 

Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

5. Darbo su ugdytiniais planų, programų, 

metodų aptarimas 

Ne rečiau kaip 

kartą per 

pusmetį 

Logopedė 

R. Liubinavičienė 

Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

6. L/d „Pušaitė“ 2021/2022m.m. Patyčių 

prevencijos programos vykdymas. 

Visus metus 

 

Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

7. Bendradarbiauti su VPPT bei VPPT 

priskirtu kuratoriumi. 

 

Esant reikalui. 

 

Logopedė  

R.Liubinavičienė 

8. Logopedo darbo ataskaitos svarstymas, 

pagalbos gavėjų sąrašo 2021/2022 m.m. 

sudarymas ir tvirtinimas. 

2021 m. 

gegužė 

Logopedė  

R.Liubinavičienė 

9. Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose, 

dalyvaujant įvairių institucijų rengiamuose 

seminaruose bei nuotoliniuose mokymuose. 

Visus metus Logopedė  D. Tibutienė 

Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

 

 

Prevencinis darbas 

1.  Tęsti tarptautinės „Zipio draugai“ programos 

vykdymą. 

Visus metus Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Jurgita Utkienė- 

Morkūnaitė 

2.  Medžiagos sveikos gyvensenos, socialinių 

veiksnių prevencijos temomis rinkimas, stendų 

išleidimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

 

Visus metus  

Visuomenės sveikatos 

specialistė Kristina 

Mockuvienė 

3.  Bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos 

skyriaus specialistais. 

 

Visus metus 

 

VGK nariai 

4.  Dalyvavimas miesto organizuojamuose 

renginiuose, akcijose, projektuose, 

propaguojančiuose sveiką gyvenseną. 

 

Visus metus 

 

VGK nariai 

5.  Dalyvavimas seminaruose, kursuose 

 

Pagal poreikį VGK nariai 

Karolina Drąsutytė 

6.  Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Lapkritis Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

7.  Dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Savaitė 

be patyčių“ 

Kovas Psichologė 

J. Miežytė-Tijūšienė 

VGK nariai 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė: Rūta Liubinavičienė 


