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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 M. 

 

Veiklos tikslai: 

1. Skatinti vaikų ugdymosi motyvacijos, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos. 

2. Gerinti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos pasiekimus.  

3. Gerinti vaikų pasiekimus problemų sprendimo ugdymo srityje. 

4. Siekti saugios, sveikos ugdymosi aplinkos, ugdant socialinius – emocinius vaikų gebėjimus. 

5. Teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data Atsakingi asmenys 

                                                              POSĖDŽIŲ PLANAS 

1. 1. Vaiko gerovės komisijos veiklos programos  

2019 m. rengimas ir tvirtinimas.  

2. Vaikams, turintiems didelių ir vidutinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pusmečio tikslų 

numatymas. 

3. Individualaus pagalbos plano vaikui, 

turinčiam mokymosi sunkumų, sudarymas. 

2019-01 mėn. VGK, pedagogai 

2. Socialinių kompetencijų ugdymas SKU 2019-02 mėn. VGK 

3. Smurto prevencijos savaitės renginių 

organizavimas „Be patyčių“ 

2019-04 mėn. Socialinis pedagogas, 

logopedas, pedagogai 

4. 1. Vaikų kalbos dinamikos aptarimas. 

2. Ataskaitos pedagoginei psichologinei tarnybai 

svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Vaikų, turinčių didelių ir vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pusmečio pasiekimų 

aptarimas. 

2019-05 mėn. Logopedas, socialinis 

pedagogas, pedagogai 

5. 1.Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų sąrašo svarstymas ir 

tvirtinimas. 

2. Vaikų, lankysiančių logopedines pratybas, 

sąrašo svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, 

aptarimas, sąrašo svarstymas ir tvirtinimas. 

2019-09 mėn. Logopedas, socialinis 

pedagogas 

6. 1. Vaikų, sveikatos pažymų analizė. 

2. Socialinę riziką patiriančių šeimų ir 

probleminio elgesio vaikų svarstymas ir 

aptarimas. 

2019-10 mėn. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

socialinis pedagogas, 

pedagogai 

7. 1. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 

2019 m. 

2. Vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

dinamikos aptarimas. 

2019-12 mėn. VGK 



 

3. Vaikų, kuriems ištaisytas sutrikimas, 

išbraukimas iš logopedines pratybas lankančiųjų 

sąrašo. 

4. Naujų vaikų įtraukimas į logopedines pratybas 

lankančiųjų sąrašą. 

5.  Naujų vaikų įtraukimas į socialinio pedagogo 

užsiėmimus. 

6.  Vaikų, turinčių didelių ir vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pusmečio pasiekimų 

aptarimas. 

7. Visuomenės sveikatos specialisto veiklos 

ataskaita už 2019 m. 

                                              SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS 

1. „Lego penktadienių“ organizavimas 2019-01 mėn. Pedagogai 

2. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 2019-01 mėn. VGK 

3. Socialinis projektas „Mūsų namai – dorybių  

žemė“. 

2019-03 mėn. VGK, pedagogai 

4. Smurto prevencijos savaitės renginių 

organizavimas „BE patyčių“ 

2019-03 mėn. Socialinis pedagogas, 

pedagogai 

5. „Mokausi spręsti konfliktus“  4-5 m. vaikams 

užsiėmimai. 

Kiekvieną 

mėn. 

Pedagogai, socialinis 

pedagogas 

6. Respublikinis projektas „Sveikatiada“ - 

sveikatos valandėlių organizavimas . 

Kiekvieną 

mėn. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

7. Socialinė akcija „Tolerancijos diena“ 2019-11 mėn. VGK, socialinis 

pedagogas 

VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ IR BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS 

1. Įstaigos bendruomenės švietimas, informavimas  

susirinkimuose: pedagoginėmis, sveikatos, 

psichologinėmis temomis.  

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

VGK, pedagogai 

2. Vasaros stovyklos veiklų įgyvendinimas. 2019 m.  

04-06 mėn. 

 

3. Teikti individualias konsultacijas tėvams ir 

pedagogams vaikų adaptacijos, kalbos sutrikimų, 

elgesio sunkumų klausimais. 

Visus metus Socialinis pedagogas, 

logopedas 

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ UGDYMO  

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

1. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pirminis vertinimas ir pagalbos jiems 

organizavimas. 

2019-09 mėn. VGK nariai 

2. Vaikų kalbos dinamikos aptarimas. 2019-05 mėn. 

2019-12 mėn. 

Logopedas 

3. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių 

pakartotinio vertinimo formos pildymas Šiaulių 

pedagoginei psichologinei tarnybai. 

Pagal poreikį VGK nariai 

4. Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kalbos, 

kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, sąrašą. 

2019-09 mėn. Logopedas  

5. Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašą. 

2019-09 mėn. VGK nariai 

6. Pedagogų, tėvų konsultavimas, rekomendacijų 

rengimas dėl specialiojo ugdymo būdų, 

metodų, trukmės pritaikymo. 

Nuolat VGK nariai 

____________________ 


