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Tikslas: 

 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių 

valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos ir kitose 

vaiko gerovės srityse, supažindinant su naujais vaiko teises reglamentuojančiais įstatymais ir teisės 

aktais. 

2. Organizuoti ir koordinuoti pedagogų ir specialistų komandos bendradarbiavimą, pritaikant 

švietimo programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3. Teikti vaikams ir jų tėvams (globėjams) kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, 

specialiąją, švietėjišką pagalbą. 

4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 
 

EIL. 

NR. 
VEIKLA PERIODIŠKUMAS VYKDYTOJAI 

1. Parengti lopšelio-darželio ,,Varpelis“ VGK 

veiklos planą 2021 m. 

Sausis VGK nariai 

2. Organizuoti VGK posėdžius Ne rečiau kaip kartą 

per 2 mėnesius 

R. Pumputienė 

3. Esant būtinybei organizuoti VGK pasitarimus Pagal poreikį R. Pumputienė 

5. Bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, PPT ir kitomis įstaigomis 

Pagal poreikį I. Šareikaitė, 

D. Arsobienė 

7. Parengti VGK veiklos ataskaitas ir pateikti Birželis, R. Pumputienė 



savivaldos institucijoms sausis 

8. Individualių pagalbos planų rengimas. Pagal poreikį VGK nariai, 

pedagogai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

9. Visuotinis darbuotojų susirinkimas, 

supažindinant su naujais vaiko teises ir gerovę 

reglamentuojančiais aktais 

Rugsėjis R. Pumputienė, 

I. Šareikaitė 

10. Akcija skirta tarptautinei „Tolerancijos 

dienai“ 

Lapkritis I. Šareikaitė, 

pedagogai 

11. Akcija skirta paminėti ,,Draugo 

dienai“ 

Lapkritis I. Šareikaitė, 

pedagogai 

12. Prevencinė programa socialinių ir emocinių 

sunkumų įveikimo įgūdžių lavinimui 

„Kimočiai“ 

Sausis-birželis 

Rugsėjis-gruodis 

I. Šareikaitė, 

  pedagogai 

13. ,,Sveikos mitybos“ dienelės, sveikatos sauga 

ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos, 

asmens higienos ir ligų prevencijos klausimai 

ir veiklos, burnos higienos ir ėduonies 

prevencijos, fizinio aktyvumo, traumų ir 

nelaimingų atsitikimų prevencijos veiklos 

Visus metus pagal 

metinį planą 

Aistė Gecevičė 

14. Akcija sąmoningumo mėnuo „Be patyčių 

2021“ 

Kovas R. Pumputienė, 

I. Šareikaitė 

pedagogai 

15. Vaikų sveikatos priežiūros organizavimas, 

sveikatos ugdymo programų įgyvendinimas, 

dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio 

aktyvumo projektuose, konkursuose, akcijose 

ir kituose renginiuose, šių renginių 

organizavimas. 

Visus mokslo metus Aistė Gecevičė, 

pedagogai 

16. Dalyvavimas projektuose, konkursuose, 

akcijose, prevencinių renginių organizavimas: 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“ 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Visus mokslo metus Pedagogai, 

VGK nariai 



SPECIALUSIS UGDYMAS 

17. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašas 2021-2022 

m. m. 

Rugsėjis D. Arsobienė, 

R. Pumputienė 

18. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminių ir pakartotinių įvertinimų atlikimas. 

Pagal poreikį VGK nariai 

19. Susipažinimas su naujausia metodine 

literatūra, LR įstatymais, dalijimasis gerąja 

patirtimi apie specialųjį ugdymą. 

Sausis-gruodis R. Pumputienė, 

VGK nariai 

20. Rekomendacijų/konsultacijų vaikams, 

pedagogams, tėvams/globėjams dėl specialiojo 

ugdymo būdų, programų 

pritaikymo, pagalbos vaikui būdų, formų ir kt. 

teikimas. 

Sausis-gruodis R. Pumputienė, 

I. Šareikaitė, 

D. Arsobienė 

21. Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų 

susitikimų, pokalbių, seminarų ir pan. 

organizavimas 

Pagal poreikį VGK nariai 

22. Specialistų konsultacijos tėvams ir 

pedagogams 

Pagal poreikį I. Šareikaitė, 

D. Arsobienė 

 

 

Vaiko gerovės pirmininkė                             Rūta Pumputienė



 


