
 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS ,,PELĖDŽIUKAS“ 

 
                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                         Direktoriaus įsak. V-30 , 2018-09-11    
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 m.m. 

 

Eil. 

nr. 

VEIKLOS TURINYS 

 

DATA VEIKLOS 

KOORDINATORIUS 

I. Specialusis ugdymas   

1.1. Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos 

plano 2018 -2019 m.m.  projekto 

aptarimas 

2018 m. 

rugsėjis 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

1.2. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus, sąrašo parengimas,  aptarimas 

ir pristatymas VGK, suderinimas su 

Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba 

2018 m. 

rugsėjis 

Logopedė  V.Danieliūtė 

 

1.3. 

 

Dokumentų, dėl specialiojo ugdymo ir 

(ar) švietimo pagalbos skyrimo, rengimas  

(tėvams sutikus) ir siuntimas į Vilniaus 

pedagoginę psichologinę tarnybą 

Pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė, 

logopedė V.Danieliūtė 

1.4. Rekomendacijų/konsultacijų ugdytiniams,  

mokytojams, tėvams/globėjams  dėl 

specialiojo ugdymo būdų, pagalbos 

vaikui,   teikimas 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė, 

logopedė  V.Danieliūtė 

1.5. Parengtų potvarkių/įstatymų/metodinės 

literatūros pristatymas/sklaida 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė, 

logopedė V.Danieliūtė 

1.6. Ataskaitų,  apie  specialiojo ugdymo ir 

(ar) švietimo pagalbos skyrimą teikimas  

mokytojų tarybos posėdžiuose 

2018 m. 

gruodis/ 

2019 m. 

gegužė 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė, 

logopedės V.Danieliūtė 

1.7. Vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas 

Kartą per 

mėnesį/pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

II. Socialinė - pedagoginė pagalba   

2.1. Bendravimas ir bendradarbiavimas su  

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais, siekiant  ugdytinių  gerovės, 

saugumo poreikių užtikrinimo 

 

Visus  

metus  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė B.Ligeikienė  

2.2 Socialinės paramos priešmokyklinio 

ugdymo  grupės mokiniams (nemokamo 

maitinimo) organizavimas, priežiūra 

 

Visus 

metus  

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

2.3. Bendravimas ir   bendradarbiavimas  su 

Vilniaus Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Grigiškių policijos nuovada, Vilniaus 

pedagogine psichologine tarnyba 

 

Visus 

 metus 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė, 

logopedė V.Danieliūtė 



2.4. 

 

Informacijos,  apie vaikų sveikatos  

profilaktinius patikrinimus, 

apibendrinimas, problemų išskyrimas 

2018 m. 

rugsėjis 

Direktorė R.Prevelienė 

2.5. Ankstyvojo, priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių adaptacijos laikotarpio  

stebėjimas, analizė 

2018 m. 

spalis 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  B.Ligeikienė, 

auklėtoja D.Vorotnikova, 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

2.6. Gerumo akcija ,,Pradžiugink vienišą, 

sergantį žmogų“ 

 

2018 m. 

gruodis 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

 

2.7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

prevencinio, specialiojo ugdymo, 

socialinės vaiko gerovės tobulinimo 

klausimais 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

III. Prevencinis ugdymas   

3.1. Tarptautinės  socialinių įgūdžių ugdymo 

prevencinės programos ,,Zipio 

draugai“ įgyvendinimas priešmokyklinio 

ugdymo grupėje ,,Voriukai“ 

Visus metus Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  B.Ligeikienė 

3.2. ES ir nacionalinio paramos projekto 

„Pienas vaikams“ įgyvendinimas 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

3.3. Smurto ir patyčių prevencijos priemonių, 

prevencinių,  sveikatingumo programų 

integravimas  ugdymo turinyje  

Visus metus  Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

3.4. 

 

Atšvaitų akcijos ,,Būk matomas ir 

saugus“ organizavimas 

2018 m. 

spalis/ 

2019 m. 

balandis 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

3.5. Akcijos ,,Draugystės šalyje“, skirtos 

Všį ,,Vaiko labui“ inicijuojamai Veiksmo 

savaitei  ,,Be patyčių“, organizavimas 

 

2019 m. 

kovas 

Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė,  

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  B.Ligeikienė 

3.6. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių 

brandumo mokyklai aptarimas  

2019 m. 

gegužė 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  B.Ligeikienė 

 

3.7. Informacinių renginių/stendų/skrajučių 

rengimas, sklaida (sveikatingumo, smurto, 

žalingų įpročių prevencijos ir kt. 

temomis) 

Visus metus Vaiko gerovės komisijos  

pirmininkė S.Urbanavičienė 

3.8. 

 

Krizės valdymas (aplinkybės įvertinimas,  

įstaigos steigėjo informavimas, 

evakuacijos signalo  skelbimas ir  jos 

organizavimas). 

Įvykus 

krizinei 

situacijai 

Direktorė R.Prevelienė, Vaiko 

gerovės komisijos  pirmininkė 

S.Urbanavičienė, pavaduotoja 

ūkio reikalams R.Alenovič 

 

 

 

 

Parengė                                         Vaiko gerovės komisijos  pirmininkė    Sigita Urbanavičienė      

 

 

 

 

 

 


