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VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS - DARŽELIO 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Plano priedas 2020 m.m. rugsėjo – gruodžio mėnesiams 

 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

- Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą: 

-  inicijuoti prevencines akcijas bei skatinti aktyviai dalyvauti; 

-  bendradarbiauti su mokyklos-darželio savivaldos bei suinteresuotomis institucijomis    

prevencinės veiklos klausimais; 

-  analizuoti klasės vadovų   prevencinę veiklą; 

- bendradarbiauti su kitų institucijų specialistais prevencijos klausimais; 

- koordinuoti švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros specialistų prevencinę veiklą. 

 

- Kurti saugų ir palankų emocinį klimatą: 

- laikytis reikalavimų ir rekomendacijų  pedagogams, tėvams dėl ugdymo COVID-19 pandemijos  

metu, vadovaujantis ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu’’; 

- aptarti nedrausmingo elgesio ir patyčių atvejus; 

- nagrinėti lankomumo problemas; 

- šviesti mokytojus vaikų psichologinių sunkumų atpažinimo klausimais; 

- konsultuoti tėvus, globėjus dėl vaikų elgesio, lankomumo, mokymosi, saugumo; 

- inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje; 

- analizuoti pedagogų ir vaikų, vaikų tarpusavio santykius, pedagogų ir tėvų santykių problemas; 

- teikti rekomendacijas mokytojams dėl darbo su nepageidaujamo elgesio mokiniais 

organizavimo, vaikų tarpusavio ir santykių su vaikais gerinimo; 

- įvykus krizei mokykloje-darželyje, įvertinti aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo priemones. 

 

- Organizuoti ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: 

- rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų; 

- šviesti tėvus ir mokytojus vaikų specialiųjų poreikių ugdymo klausimais; 

- atlikti mokinių su specialiaisiais poreikiais pirminį vertinimą; 

- teikti rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo. 
 

 

 

 

 

 



LAUKIAMI REZULTATAI 

 

     Mokytojai įgis žinių darbui su specialiųjų poreikių mokiniais, netinkamo elgesio,             

psichologinių, socialinių ir ekonominių problemų turinčiais mokiniais. 

    Bus sukurta emociškai   saugi aplinka vaiko ugdymuisi, pagerės mokinių emocinė savijauta. 

    Sustiprės mokinių mokymosi motyvacija ir kultūringo elgesio įgūdžiai. 

    Padidės specialiųjų poreikių ir gabių vaikų atpažinimo efektyvumas. 

 

 

Eil. 

nr. 

VEIKLOS TURINYS 

 

DATA VEIKLOS 

KOORDINATORIUS 

I Organizacinė veikla   

1.1. Sudaryti ir teikti patvirtinti mokyklos-

darželio direktorei Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano priedą 2020m.m.  rugsėjo – 

gruodžio mėnesiams 

 

2020-09 

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė D.Vieraitienė 

    

1.2. Mokinių lankomumo duomenų suvestinės 2020m.m. 

 

Pavaduotoja ugd. Ž. Pipirienė, 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D.Vieraitienė 

1.3. VGK veiklos plano priedo ataskaita už  

2020 m.m . rugsėjo-gruodžio mėn. 

2020-12 Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė D.Vieraitienė 

II. Specialusis ugdymas   

2.1. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus, sąrašo parengimas, aptarimas ir 

pristatymas VGK, suderinimas su Vilniaus 

pedagogine psichologine tarnyba. 

 

2020-09 Logopedės Z. Maciulevičienė, 

L.Milašienė 

2.2. 

 

 

Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo 

pristatymas VGK. 

2020-09 Logopedės Z. Maciulevičienė, 

L.Milašienė 

2.3. Suderinti  pritaikytas programas 

spec.poreikių mokiniams. 

2020-09 Pavaduotoja ugd.Ž.Pipirienė 

2.4. Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus,   grupinių, pogrupinių bei 

individualiųjų logopedinių pratybų 

programų  parengimas, tvarkaraščio 

pristatymas. 

2020-09 Logopedės Z. Maciulevičienė, 

L.Milašienė 

2.5. 

 

Dokumentų, dėl specialiojo ugdymo ir (ar) 

švietimo pagalbos skyrimo, rengimas  

(tėvams sutikus) ir siuntimas į Vilniaus 

pedagoginę psichologinę tarnybą. 

2020m.m. Vaiko gerovės komisijos   

pirmininkė D. Vieraitienė, 

logopedės Z. Maciulevičienė, 

L.Milašienė 

2.6. Susipažinimas su specialiųjų ugdymosi ir 2020m.m. Vaiko gerovės   komisijos  



(ar) švietimo pagalbos skyrimo poreikių 

dokumentais, Vilniaus PPT išvadomis, 

rekomendacijomis   ir   jų įgyvendinimas.  

 

pirmininkė    D.Vieraitienė, 

logopedės Z. Maciulevičienė, 

L.Milašienė, pedagogai 

2.7. Rekomendacijų/konsultacijų mokiniams,  

mokytojams, tėvams/globėjams  dėl 

specialiojo ugdymo būdų, programų 

pritaikymo, pagalbos vaikui būdų, formų ir 

kt. teikimas. 

 

2020m.m. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D. Vieraitienė, 

pavaduotoja ugd.Ž. Pipirienė, 

logopedė L.Milašienė 

III. Socialinė - pedagoginė pagalba   

3.1 Socialinės paramos mokiniams (nemokamo 

maitinimo) organizavimas, priežiūra. 

 

2020m.m. Dietistė 

M. Janulionienė 

3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas   su 

Vilniaus Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba. 

 

2020m.m. Pavaduotoja ugd. Ž. Pipirienė, 

D. Vieraitienė, 

logopedė Z. Maciulevičienė 

3.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

grupių/klasių pedagogais, tėvais/ globėjais  

dėl ugdytinių 

vystymosi/priežiūros/mokymosi/užimtumo/ 

elgesio problemų. 

2020m.m. Vaiko gerovės   komisijos  

pirmininkė D.Vieraitienė, 

logopedės Z. Maciulevičienė,  

L. Milašienė, 

pavaduotoja ugd. Ž. Pipirienė 

3.4. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

prevencinio, specialiojo ugdymo, socialinės 

vaiko gerovės tobulinimo klausimais. 

 

2020m.m. Pavaduotoja ugd. Ž. Pipirienė, 

mokytojai 

IV Prevencinis ugdymas   

4.1.  Socialinių įgūdžių ugdymo prevencinių 

programų įgyvendinimas:  

,,Antras žingsnis‘‘  - 1, 2, 4 kl. 

,,Įveikiame kartu’’ – 3 kl. 

,,Kimochi’’ programa ikimokyklinio 

ugdymo gr. 

2020m.m. Klasių vadovai, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

4.2. Socialiniai mokyklos - darželio tyrimai 2020m.m. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D.Vieraitienė 

 4.3. Tolerancijos diena 2020-11 Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D. Vieraitienė, 

pedagogai 

 

 4.4. Labdaros akcija 

 

2020-12 Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D. Vieraitienė, 

pedagogai 

 



         

4.5. 

Krizės valdymas (aplinkybės įvertinimas, 

įstaigos steigėjo informavimas, evakuacijos 

signalo skelbimas ir jos organizavimas 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

Direktorė E. Kaniavaitė, 

pavaduotoja ugd. Ž.Pipirienė, 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė D.Vieraitienė, 

mokytoja R.Tučiuvienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogė R.Babkin 

 

Planas gali būti koreguojamas 

 

VGK pirmininkė  D.Vieraitienė 

Planą parengė VGK nariai: Ž. Pipirienė,  Z.Maciulevičienė, Ž.Avulienė, R.Tučiuvienė, R.Babkin. 

 

 


