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I Trumpa situacijos analizė 
 

Lopšelyje-darželyje “Pušaitė” 2016 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis buvo 128 vaikai.  
Nacionalinė kalba: lietuvių k.  
Įkūrimo metai: 1964 m.  
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius, KPKC, 
PPT specialistai, Kauno m. ikimokyklinės įstaigos ir kt.  
Vaikai:  
Socialiai remtini vaikų 38 ( iš jų: 9 vaikai-visai nemokantys, 20 vaikų- 50 %). 
Pedagogai:  
Vyresniojo auklėtojo kv. k.: 7  
Auklėtojo kv. k.: 1  
Metodininko kv. k.: 3  
Viso dirba 15 pedagogų 
Direktorius: 1 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 1 
Specialistai:  
Logopedas, psichologas, kūno kultūros pedagogas, socialinis pedagogas.  
 

II VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2016/2017 mokslo metams 
 

Tikslas:   
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 
aplinkos kūrimą.  
Uždaviniai: 
1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus bendruomenei aktualiomis temomis.  
2. Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, dalyvaujant įvairiuose projektuose.  
3. Nustatyti ir analizuoti ugdytinių smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus. 
4. Organizuoti pagalbą vaikui, pedagogui, vaiko atstovams pagal įstatymus.  
6. Atlikti ugdytinio kalbos pirminį įvertinimą.  
7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo 
užtikrinimo ir kitais klausimais.  
8. Analizuoti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas.  
9. Atlikti mokinių specialiųjų poreikių pirminį vertinimą.  
 
Laukiami rezultatai:  
1.Bus sukurta palankesnė ir saugesnė aplinka vaiko ugdymuisi;  
2.Padidės specialiųjų poreikių ir gabių vaikų atpažinimo efektyvumas;             
3.Auklėtojos įgis daugiau žinių darbui su netinkamo elgesio, psichologinių, socialinių ir ekonominių 
problemų turinčiais vaikais; pagerės vaikų elgesys;  
4. Pagerės prevencinės veiklos efektyvumas;  
5. Bus efektyviai įveiktos darželyje  įvykusios krizinės situacijos.  



EIL. 
NR. 

VEIKLA PERIODIŠKUMAS VYKDYTOJAI 

1. Sudaryti ugdymo įstaigos Vaiko gerovės 
komisijos veiklos planą 2016/2017 m.m. 

Iki 2016-10-08 Logopedas 
L/D VGK nariai 

2. Organizuoti VGK posėdžius 1-2 kartus per ketvirtį Logopedas 
3. Organizuoti VGK pasitarimus Pagal poreikį Direktorė  
4. Parengti VGK darbo reglamentą 2016 m. II pusm. Logopedas 

VGK nariai 
5. Sudaryti VGK priemonių planą vaiko saugumo 

užtikrinimo klausimais 
2016/2017 m.m. VGK nariai 

6. Parengti VGK veiklos ataskaitą 
 

2016 Logopedas  
VGK nariai 

 PREVENCINĖ VEIKLA   
7. Tęsti smurto, patyčių ir žalingų įpročių 

prevencijos priemonių programos vykdymą 
(integruotą į ugdomąjį procesą): 
▪ pagal įstaigos pedagogų pasirinktas temas 
vyksta pokalbiai-diskusijos su vaikais ir jų tėvais 
įvairiomis sveikatos temomis, sveiko maisto 
gamybos valandėlės; 
▪ akcijos “Savaitė be patyčių” organizavimas. 

2016/2017 m.m. Ugdymo įstaigos 
pedagogai 
Psichologas 

8. Vaikų kūrybiškumo skatinimas bendrose veiklose 
(atvira veikla įstaigos pedagogams “Kūrybiniai 
žaidimai ir netradicinės ugdymo priemonės 
ugdant vaikų šnekamąją kalbą”). 

2016/2017 m.m. Logopedė 

9. Organizuoti akciją Pasaulinei psichinės sveikatos 
dienai paminėti“. 

2016-10-10 Psichologė  
V. Misiūnienė 

10. Tęsti “Gyvenimo įgūdžių ugdymo” programos 
įgyvendinimą komandinio darbo metodo pagalba 
(integruota į ugdomąjį procesą). 

2016/2017 m.m. Ugdymo įstaigos 
pedagogai 
Logopedė 

11. Socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo įgūdžių 
programos “Kimočiai – žaislai turintys jausmus” 
taikymas. 

2016/2017 m.m. Psichologė  
V. Misiūnienė 

12. Parengti stendinės medžiagos pedagogams, 
tėvams apie saugios ir palankios vaikui ugdymo 
aplinkos kūrimą. 

Nuolat VGK nariai 

13. Mokytojų ir vaiko gerovės pagalbos specialistų 
susitikimai-diskusijos dėl pritaikytų programų 
parengimo ir tobulinimo. 

Nuolat VGK nariai, 
ugdymo įstaigos 
pedagogai 

14. Vykdyti pedagogų, tėvų konsultavimą apie 
patiriamus vaikų emocijų ir elgesio sunkumus, 
bei kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimus. 

Nuolat Psichologas, 
logopedas 

15. Užsiėmimai tėvams ir jų vaikams tema “Saugaus 
prieraišumo su tėvais reikšmė vaiko gerovei”. 

2016/2017 m.m. Psichologas, 
ugdymo įstaigos 
pedagogai 

 SPECIALUS UGDYMAS   
16. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymo 

poreikių turinčių vaikų, kuriems reikalinga 
logopedo pagalba, sąrašą. 

2016 m. rugsėjo-
spalio mėn. 

Logopedas, 
psichologas 

17. Rinkti informaciją apie vaikus turinčius 
ugdymosi sunkumų: 

Visus mokslo metus 
pagal poreikį 

Logopedas, 
psichologas, 



1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 
įvertinimą. 

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, skirti 
specialųjį (kalbos) ugdymą. 

3. Konsultuoti pedagogus ir tėvus. 

pedagogai, tėvai, 
VGK nariai 

18. Užtikrinti vaikų turinčių kalbos sutrikimų 
poreikių tenkinimą ir tęstinumą: 

1. Aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių 
turinčių ugdytinių pasiekimus ir nesėkmes 
su pedagogais ir tėvais. 

2. Prireikus siūlyti (tėvams, globėjams) 
vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius 
įvertinti PPT. 

3. Bendradarbiauti su PPT tarnybos 
specialistais. 

Visus mokslo metus 
pagal poreikį 

Logopedas, 
pedagogai, tėvai, 
VGK nariai 
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