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2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-07 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pastebėti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikius (išskyrus poreikius, 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų). 

Uždaviniai:  

1.1. tobulinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų visapusišką poreikių tenkinimą, 

bendradarbiaujant su tėvais bei PPT tarnyba; 

1.2. rūpintis vaiko socialine, emocine gerove,  teikti švietimo pagalbą; 

1.3.teikti metodinę informaciją, pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų 

tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo klausimais; 

1.4. tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, 

dalintis gerąja darbo patirtimi spec. pedagogikos, psichologijos klausimais; 

1.5. užtikrinti ugdytinių pozityvų elgesį su bendraamžiais, kurti draugišką, sveiką, saugią 

atmosferą;  

1.6. įgyvendinti smurto ir patyčių prevencinį darbą, pasireiškus patyčių apraiškoms nedelsiant 

jas stabdyti; 

 1.7. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam 

įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo priemones;  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 

1. Parengti ir patvirtinti lopšelio-darželio „Žiogelis“  Vaiko 

gerovės komisijos veiklos planą 2023 metams 

Sausis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

VGK nariai 

2. - Aptarti darbo su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių 

darbo metodus, tempą, užduočių individualizavimą, 

diferencijavimą. Pritaikytos programos įgyvendinimą. 

Veiklos, pasiekimų, daromos pažangos rezultatyvumą. 

Bendradarbiavimas su šeima. 

- Teikti rekomendacijas ir konsultacijas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, ugdytinių tėvams 

(globėjams) pagal poreikius. 

- Organizuoti VGK posėdžius. 

Kartą per 3 

mėn. 

 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai,  

Logopedas   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

3. Parengti VGK 2023 m. veiklos ataskaitą. Gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

VGK nariai  



3. Prevencinės veiklos organizavimas 

1. 3.1. 

 

Integruoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo 

programas prevencines programas „Kimochiai“ 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė  

3.2. Grupėse vykdomos  smurto prevencinės programos,  temos, 

valandėlės.   

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

Mokytojai 

3.3. Programų įgyvendinimas: „Kimochiai“, „Zipio draugai“

  

Pagal 

numatytus 

terminus, 

visus metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

Mokytojai 

3.4. 

 

Respublikinis projektas  „Savaitė be patyčių“ Pagal 

numatytus 

terminus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė 

Mokytojai 

2. 3.5. Akcija „Aš saugus kai žinau...“ Pagal 

numatytus 

terminus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Mačernienė  

4. Prevencinių programų, veiklų įgyvendinimas 

5. 4.1. „Kimochis“ , „Zippio draugai“ programų integravimas į 

ugdymo procesą 

Nuolat Mokytojai 

6. 4.2. LRŠMM „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ Ikimokyklinis 

amžius. Programos integravimas į ugdymo procesą 

Nuolat Mokytojai 

7. 4.3. LR ŠMM „Rengimo šeimai ir lytiškumo programa“ 

Programos integravimas į ugdymo procesą 

Nuolat Mokytojai 

8. 4.4.  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinė programa“ . Programos  integravimas į 

ugdomąjį procesą. 

Nuolat Logopedė 

Mokytojai 

9. 5. Susitikimas su  Klaipėdos PPT darbuotojais. Paskaitos 

tėvams. 

„Įtraukusisi ugdymas“ 

Vaiko kalbos lavinimas. 

Pasiruošimas mokyklai 

 

Susipažinkime su l.-d. „Žiogeliu“  (vaikų adaptacija) 

Vasaris 

Kovas 

Gegužė 

 

Birželis 

Tėvai  

PPT 

psichologai 

6.  Pagalba socialiai nesaugioms šeimoms. 

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ 

įgyvendinimas 

Visus 

metus 

Mokytojai 

Tėvai 

7.  Informacijos iš paskaitų, seminarų, konferencijų apie 

specialųjį ugdymą, sveiką ir saugų gyvenimą perdavimas 

įstaigoje. 

Pagal planą Visuomenės 

sveikatos 

biuras, 

lektoriai, 

psichologai, 

pedagogai 



8. Tolerancijos projektas  „Draugystė daro stebuklus. Priimk 

mane tokį, koks esu“, su soc. partneriais 

Lapkritis Mokytojai 

9. Diskusijų organizavimas grupėse „Mano jausmai“, „Mano 

elgesys“, „Aš pykstu“,  „Man sunku draugauti. Padėk man“ 

„Saugu ir nesaugu“ ir kt.  

Pagal planą 

per metus 

Mokytojai 

10. Organizuoti edukacines išvykas į PPK ir priešgaisrinę 

gelbėjimo tarnybą, susitikimą su policijos specialistais. 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojai 

11. „Saugus kelias į darželį“. Susitikimas su policijos 

darbuotojais,  pokalbiui apie saugų elgesį gatvėje. 

Spalis Policijos 

komisariatas 

12. Dalyvauti rajone, apskrityje, respublikoje prevencijos 

klausimais organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

Pagal 

galimybes 

VGK nariai, 

pedagogai 

13.  Tarptautinis prevencinis kalbos projektas „Vaiko kelias į 

gražią kalbą. Laimingas vaikas“ 

Visus 

metus 

Logopedas, 

pedagogai, 

vaikai, tėvai 

14.  Švietimo pagalbos teikimas logopedo veikla  

14.1. Užtikrinti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

poreikių tenkinimą ir tęstinumą: 

- Gavus tėvų sutikimą, atlikti pirminį ugdytinių kalbos 

įvertinimą ir užpildyti kalbos įvertinimo korteles; 

- Aptarti įvertinimo rezultatus ir skirti specialųjį 

(kalbos) ugdymą; 

- Individualiai konsultuoti pedagogus ir tėvus kalbos 

ugdymo klausimais; 

- Individualaus vaikui pagalbos plano paruošimas, 

aptarimas su tėvais, mokytojais, VGK nariais, 

pasiekimų pristatymas.  

 

 

2023 m.  

sausis, 

rugsėjis; 

 

Nuolat 

pagal 

poreikį; 

2 k. per 

metus 

Mokytojai 

 

VGK, 

logopedai, 

pedagogai, 

tėvai. 

14.2. Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymosi sunkumų; 

Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius elgesio, emocijų 

sunkumų; 

- Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

- Aptarti gautus rezultatus, esant reikalui siųsti į PPT  

išsamiam ištyrimui ir išvadų patvirtinimui; 

Pagal 

poreikį, 

atsižvelgia

nt į 

specialistų 

rekomenda

cijas 

Pedagogai, 

logopedai, 

tėvai, VGK. 

14.3. Sudaryti, teikti tvirtinti  Klaipėdos PPT įstaigos švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašą 

Sausis 

Rugsėjis 

Logopedai  

14.4. Ugdytinių I ir II pusmečio  kalbos pasiekimų vertinimas ir 

tolimesnių rekomendacijų teikimas 

Sausis–

gegužė 

Logopedai  

14.5. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, grupių mokytojais 

įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus 

Nuolat  Logopedai 

14.6. Dalyvauti rajone, apskrityje, respublikoje specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo klausimais organizuojamuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

Pagal 

galimybes 

Pedagogai, 

VGK nariai. 



14.7. 

 

 

Aptarti būsimų pirmokų pasiruošimą mokyklai. 

Teikti rekomendacijas mokykloms, vaikams kuriems buvo 

teikiama logopedo pagalba 

 

Gegužė 

Birželis 

VGK nariai, 

priešmokykli 

nio ugdymo 

mokytojos 

14.8. Bendradarbiauti su Klaipėdos PPT specialistais specialiojo 

ugdymo klausimais 

Pagal 

poreikį  

Logopedai  

14.9. Pranešimas įstaigos mokytojams metodiniame posėdyje 

„Girdimojo suvokimo, tarties lavinimas žaidžiant. Žaidimai 

kalbos lavinimui.“   

Kovas Logopedai 

14.10. Tėvų konsultavimas.  Lankstinukai, švietėjiška medžiaga  

tėvams „Vaikų kalbos raida“, “Kalbos ugdymo žaidimai“ 

Tėvų dalyvavimas logopedo užsiėmimuose, nuotolinės 

konsultacijos 

Per metus Logopedai 

15. Krizių valdymas   

15.1. Iškilus krizei vadovautis Klaipėdos l.-d. „Žiogelis“ krizių 

valdymo mokykloje tvarkos aprašu 

Susidarius 

krizinei 

situacijai 

Pavaduotoja 

ugdymui L. 

Mačernienė 

Krizių 

valdymo 

grupės nariai 

Iškilus krizei, įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

veiksmų valdymo ir įveikimo planą 

15.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę pagal iškilusios 

krizės reikalingumą numatytą Klaipėdos l.-d. „Žiogelis“ 

krizių valdymo mokykloje tvarkos apraše. Lopšelio-darželio 

bendruomenę, žiniasklaidą, įstaigos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus - teritorinę 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą ar kt. 

Susidarius 

krizinei 

situacijai 

VGK 

Krizių 

valdymo 

grupės nariai 

15.3. Įvertinti įstaigos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą 

Susidarius 

krizinei 

situacijai 

Krizių 

valdymo 

grupės nariai 

VGK 

15.4. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais Per metus Krizių 

valdymo 

grupės nariai 

VGK 

Parengė lopšelio-darželio „Žiogelis“ VGK pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė 

 


