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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS   

2018-2019 MOKSLO METŲ  

VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: 

    Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ir koordinuoti ugdymo procesą, švietimo pagalbos 

teikimą, prevencinį darbą ugdymo įstaigoje, saugios ir palankios vaikui ugdymo(-si) aplinkos 

kūrimą. 

 

Uždaviniai: 
    1. Teikti kvalifikuotą  pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą. 

    2. Kurti psichologiškai ir fiziškai saugią, pedagogiškai praturtintą socialinę aplinką ugdytiniams. 

    3. Sudaryti palankias socializacijos ir ugdymo(-si) sąlygas. 

    4. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius, įgyvendinant vaikų sveikatos 

stiprinimo ir užimtumo, prevencines programas (integruojant jas į ugdymo procesą). 

    5. Sudaryti optimalias ugdymo(-si)  sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui. 

 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLOS KRYPTYS, PRIEMONĖS LAIKAS ATSAKINGI 

  

I. SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

IR KOORDINAVIMAS 

 

2.1 Da Naujai atvykusių ugdytinių adaptacija  

      grupėje 

                                                                                     

2018m. 09 mėn. VGK nariai, 

pedagogai 

2.2 Kompleksinės pagalbos teikimas 

ugdytiniams, tėvams sprendžiant 

socialines, pedagogines problemas  

Visus  metus VGK nariai, 

pedagogai, 

administracija 

III. PREVENCINĖ IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO VEIKLA 

 

3.1 Programos „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ 

integravimas į ugdymo turinį 

Visus metus Pedagogai 

3.2 „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos“ integravimas į ugdymo turinį 

Visus metus Pedagogai, 

Sveikatos priežiūros 

specialistė O.Kiškytė 

 

3.3 Ankstyvoji prevencinė programa „Zipio 

draugai‘ priešmokyklinio ugdymosi 

grupėse 

Visus metus Auklėtoja-

metodininkė 

V.Gervelienė 

3.4 Sveikatingumo projektų integravimas į 

ugdymo procesą 

Visus metus Pedagogai 

3.5 Akcija „Tolerancijos diena“ Lapkričio 16d. Pedagogai 

3.6 Ugdytinių piešinių, darbų parodų Visus metus VGK, pedagogai 
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organizavimas įstaigoje ir už jos ribų 

 

IV. VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (-SI) POREIKIŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

4.1 Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminis vertinimas ir pagalbos 

jiems organizavimas  

Pagal poreikį VGK 

4.2 Ugdymo programų pritaikymo 

koordinavimas ir organizavimas 

specialiųjų ugdymo(-si) poreikių 

turintiems vaikams 

Mokslo metų 

eigoje 

VGK 

4.3 Ugdytinių, kuriems teikiama švietimo 

pagalba, pažangos vertinimas 

01mėn. 

05 mėn. 

VGK 

 

 

4.4 Išsamesnio/pakartotinio vaiko specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas Alytaus  

PPT 

Esant reikalui VGK 

4.5 Pedagogų, tėvų konsultavimas, 

rekomendacijų rengimas dėl specialiojo 

ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo  

Visus metus VGK 

V. KRIZĖS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

5.1 Krizės valdymo plano rengimas. 

Reikalingų asmenų, institucijų 

informavimas   

Įvykus krizei VGK 

5.2 Įvertinus situaciją, bendruomenės 

asmenims ar grupėms organizuojama  ir 

teikiama  reikiama pagalba 

Įvykus krizei VGK, įstaigos 

direktorius 

VI. ŠVIEČIAMOJI VEIKLA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

6.1 Paskaitų, pokalbių organizavimas 

ugdytiniams, tėvams sveikos gyvensenos, 

žalingų įpročių prevencijos tematika 

Visus metus VGK 

6.2 Įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo vaiko gerovės užtikrinimo 

srityje organizavimas  

Visus metus  VGK 

 

VII. TARPINSTITUCINIS  BENDRADARBIAVIMAS 

 

7.1 Bendradarbiavimas su PPT, vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, medicinos įstaigomis, 

visuomenės sveikatos biuru, kitomis 

suinteresuotomis institucijomis 

Esant reikalui VGK 

 

 

  

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                        Ineta Sipavičienė 


