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VILNIAUS MIESTO DARŽELIS-MOKYKLA “SAULUTĖ” 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 METAMS (Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d.) 

 

Tikslas: 

Kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje 

aplinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, 

informacinę ir kt. pagalbą ugdytiniams, pedagogams, tėvams; 

2. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias ugdytinių sveiką gyvenseną; 

3. Organizuoti mokyklos bendruomenės veiklą, sutelkiant visus bendruomenės narius 

mokyklos gerovės kūrimui; 

4. Įvertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. 

5. Vykdyti prevencinę veiklą užtikrinančią mokinių saugumą, gerą bendrą vaiko emocinę 

savijautą bei gerą klasės mikroklimatą. 

Eil. nr. Veiklos turinys Data Atsakingi vykdytojai 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1 Darželio-mokyklos VGK veiklos 

plano sudarymas 2019-2020 m.m. 

(nuo 2019-09-02 iki 2019-12-31) 

Iki 2019-09-03 T. Timukaitė 

1.2 VGK posėdžių organizavimas Pagal poreikį, bet ne 

rečiau, kaip 3 kartus 

per pusmetį. 

T. Timukaitė 

1.3 Vaikų, kuriems teikiama logopedo, 

spec.pedagogo, psichologo, mokytojo 

padėjėjo pagalba, sąrašų sudarymas ir 

tvirtinimas.  

Iki 2019-09-05 T. Timukaitė 

L. Orševska 

S. Gumeniuk 

J. Skibickaja 

1.4 Mokyklos socialinio paso tvirtinimas Iki 2019-10-15 G. Tačkunienė 



(globojami vaikai, mokiniai, kurių 

vienas arba abu tėvai išvykę į užsienį, 

našlaičiai, mokiniai iš daugiavaikių 

šeimų, nepilnų šeimų). 

2. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

2.1 Pritaikytų programų rengimas ir 

tvirtinimas. 

Iki 2019-10-01 T. Timukaitė, 

pedagogai 

2.2 Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

pirminis/pakartotinis įvertinimas, 

siuntimas į VPPT. 

Mokslo metų eigoje VGK nariai, 

pedagogai. 

2.3 Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo, žinių 

įsisavinimo ir vertinimo pasiekimų 

aptarimas su tėvais ir pedagogais, 

dirbančiais su šiais mokiniais. 

Gruodis T. Timukaitė, 

S. Gumeniuk, 

J. Skibickaja, 

L.Orševska 

 

2.4 Pagalbos mokiniams specialistų 

gerosios patirties sklaida 

Mokslo metų eigoje T. Timukaitė, 

S. Gumeniuk, 

J. Skibickaja, 

L.Orševska 

3. PREVENCINĖ VEIKLA 

3.1. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos 

programa „Zipio draugai“. Vaikų 

socialinių bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų ugdymas. 

Mokslo metų eigoje T. Krivošejeva 

J. Buslajeva 

3.2. Tarptautinė programa „Obuolio 

draugai“   Vaikų socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimų ugdymas. 

Mokslo metų eigoje A. Kudinova 

3.3. „Įveikiame kartu“ 

 Pozityvius vaikų bendravimo ir 

problemų sprendimo gebėjimus 

ugdymas, kuris užkirs kelią 

priklausomybės nuo alkoholio ir 

narkotinių medžiagų atsiradimui, 

kitoms destruktyvaus ir 

Mokslo metų eigoje T. Grinevič 



savidestruktyvaus elgesio formoms 

bei gerins bendrą emocinę vaiko 

savijautą. 

3.4. Tarptautinė tolerancijos diena 

„Tolerancijai – TAIP, smurtui - NE“. 

2018-11-16 T. Timukaitė, 

S. Gumeniuk,  

G. Tačkunienė 

pedagogai 

3.5. „Saugus kelyje“ paveikslėlių paroda   

 Klasių valandėlės, projektai, akcijos, 

stendų rengimas, vaizdo medžiagos 

peržiūra ir kiti prevenciniai renginiai 

sveikos gyvensenos, sveikatos 

tausojimo, saugaus elgesio ir kitomis 

prevencinėmis temomis. 

Mokslo metų eigoje VGK nariai, 

pedagogai 

3.6. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

programos vykdymas (integruota į 

ugdymo procesą). 

Mokslo metų eigoje R. Černova, 

pedagogai 

3.7. Kultūrinė, meninė, pažintinė, 

kūrybinė, sportinė veikla pagal atskirą 

planą (renginių planas pridedamas). 

Mokslo metų eigoje A.Selezniova, 

S. Borovik, 

I. Gontovnik, 

 T. Timukaitė. 

 

3.8. „ Žaiskime kartu“  

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, 

bendravimo ugdymas 

 S. Gumeniuk 

3.9. Įvairių tyrimų mokyklai aktualiais 

klausimais atlikimas: 

 1-os klasės mokinių 

adaptacijos mokykloje tyrimo 

atlikimas; 

Lapkritis VGK nariai 

4. DARŽELIO-MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PSICHOLOGINIS, 

PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS 

4.1 Tėvų klubo „Laimingi tėvai“ veiklos 

organizavimas 

Mokslo metų eigoje S. Gumeniuk 

4.2 Rekomendacijų teikimas pedagogams 

ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

Mokslo metų eigoje T. Timukaitė 

S. Gumeniuk 



dėl specialiųjų ugdymo būdų, metodų 

pritaikymo. 

J. Skibickaja 

L. Orševska 

5. KRIZIŲ VALDYMAS DARŽELYJE-MOKYKLOJE 

5.2 Įvykus krizei, VKG įvertinamos 

įvykio aplinkybes, parengiamas krizes 

valdymo mokykloje planas ir 

veikiama pagal parengtą planą. 

Įvykus krizei VGK nariai. 

6. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS MIESTO INSTITUCIJOMIS 

6.1 Pagal poreikį VGK bendradarbiauja 

su visomis Vilniaus miesto 

institucijomis sprendžiant klausimus, 

susijusius su ugdytinių gerove. 

(VPPT, VRC, SPPC, Vaikų teisių 

apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto 

policijos komisariatai ir kitos 

įstaigos). 

Pagal poreikį T. Timukaitė 

 

 

Komisijos pirmininkė       __________   Tatjana Timukaitė 


