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Kauno lopšelio – darželio „Pušaitė“  
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

2022-2023 m.m. 
 

Tikslas:  

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių 
valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Uždaviniai: 
 1. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos ir kitose 
vaiko gerovės srityse, supažindinant su naujais vaiko teises reglamentuojančiais įstatymais ir teisės 
aktais. 
 2. Organizuoti ir koordinuoti pedagogų ir specialistų komandos bendradarbiavimą, pritaikant   
švietimo programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
         3. Teikti vaikams ir jų tėvams (globėjams) kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, 
specialiąją, švietėjišką pagalbą. 

4. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose. 
5. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 
6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais.          

 
EIL. 
NR. 

 

 
VEIKLA 

 

 
PERIODIŠKUMAS 

 
VYKDYTOJAI 

1. Parengti lopšelio-darželio „Pušaitė“ VGK 
veiklos planą 2022-2023 m.m. 

Rugsėjo mėn. Logopedas 

2. Organizuoti VGK posėdžius Ne rečiau kaip 2 
kartus į metus 

VGK 
pirmininkas 
Direktorius 

3. Organizuoti VGK pasitarimus  Pagal poreikį VGK 
pirmininkas 
Direktorius 

4. Atlikti Adaptacijos tyrimą. Parengti ir pateikti 
informacinę medžiagą (lankstinuką) tėvams 
„Adaptacijos sunkumai“ 
 

Rugsėjo - spalio 
mėn. 
 
 

Psichologas 



 

5. Bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos 
skyriumi, PPT ir kitomis įstaigomis bei teikti 
informaciją 

Pagal poreikį VGK 
 

6. Parengti VGK veiklos ataskaitą ir pateikti 
savivaldos institucijoms 

Birželio mėn. VGK 
pirmininkas 

PREVENCINĖ VEIKLA 
7.  Prevencinių renginių organizavimas: 

▫ Akcija skirta Pasaulinei psichikos 
sveikatos dienai paminėti 

▫ Akcija „Mėnuo be patyčių“ 
▫ Akcija skirta tarptautinei 

„Tolerancijos dienai“ 

 
Spalio mėn. 
 
Kovo mėn. 
Lapkričio mėn. 

Psichologas 
Socialinis 
pedagogas 

8. 
 

Seminaras bendruomenei.  „Įtraukusis 
ugdymas - problemų atpažinimas, sprendimų 
modeliavimas“ 
 

Kovo mėn.  VGK 
pirmininkas 
Direktorius 

SPECIALUSIS UGDYMAS 
9. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašas 2022-2023 

m.m. 
Rugsėjis  Logopedas 

10. Rekomendacijų/konsultacijų vaikams, 
pedagogams, tėvams/globėjams dėl 
specialiojo ugdymo būdų, programų 
pritaikymo, pagalbos vaikui būdų, formų ir kt. 
teikimas (https://www.kaunopusaite.lt/specialistai-
pataria/). 

Visus metus Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

11. Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų  
susitikimų, pokalbių, organizavimas 

Pagal poreikį VGK  
Direktorius 

12.  Specialistų konsultacijos tėvams ir 
pedagogams 

Pagal poreikį Švietimo 
pagalbos 
specialistai 


