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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „DAIGELIS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2018 METAMS 

  

I. Trumpa situacijos analizė. 

Lopšelyje-darželyje „Daigelis“ 2017 m. gruodžio 29 dienos duomenimis ugdoma 128 vaikai. 

Įstaigos materialiniai resursai: 1 muzikos- sporto salė.. 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, 

teisėsaugos specialistais ir kt. 

Vaikai: 

Socialiai remiami:( iš jų: 6 vaikai – 100%; 29 vaikai- 50 %) 

Vaikų su specialiaisiai ugdymosi poreikiais“- 41 iš jų 2 su dideliais ir 12 su vidutiniais ugdymosi 

poreikiais 

Mokytojai įgyję kvalifikacines kategorijas: 

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija: 5 

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija: 2 

Auklėtojo -metodininko kvalifikacinė kategorija: 3 

Logopedo kvalifikacinė kategorija : vyresnysis logopedas 

Neformaliojo ugdymo( kūno k.) mokytojo: vyresnysis mokytojas 

Meninio ugdymo (muzika) mokytojos: ekspertas ir mokytojas 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja metodininkė 

Iš viso įstaigoje dirba 16 pedagogų. 

Direktorius 1, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1. 

Neatestuotų: 1 auklėtoja 

Specialistai: 

Logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 3 meninio ugdymo mokytojos, neformaliojo 

ugdymo (kūno k.) mokytojas, socialinė pedagogė 

Papildomas ugdymas: 

Lopšelyje-darželyje teikiama papildomos paslaugos tėvelių pageidavimu:lengvosios atletikos , 

keramikos, anglų k. ir krepšinio būreliai 

 

II. VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2018 mokslo metams. 

Tikslas: 

Kryptingai vykdyti socialinį vaikų ugdymą ir prevenciją, intgruojant  specialiųjų poreikių 

vaikus pasitekiant veiksmingus ugdymosi metodus  

Uždaviniai: 

1.Plėsti prevencinių progamų ir priemonių apimtį   

2. Pasitelkti patirtinio ugdymosi būdus ir formas  

3. Kurti tikslingą ir kryptingą ugdymosi apliniką 

4. Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio 

 

  



Eil. 

Nr 

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Atsakingi Ištekliai 

1 2 3 4 5 

1 Sudaryti lopšelio-draželio „Daigelis“  

VGK veiklos planą 2018 m. 

2017-12 VGK pirmininkė VGK 

nariai 

2 Organizuoti L/D VGK posėdžius 1-2 kartus per  

ketvirtį 

VGK Sekretorė 

 

VGK 

nariai 

3 Organizuoti L/DVGK pasitarimus esant 

būtinybei. 

Pagal poreikį VGK pirmininkė VGK 

nariai 

4 Parengti L/D VGK veiklos ataskaitą. 2018-06 VGK sekretorė VGK 

nariai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

5 Renginių ciklas skirtas Lietuvos 100-

mečiui paminėti  

2018 m. 

vasaris-kovas 

VKG Grupių 

peadgogai 

6 Patirtinio ugdymosi veiklos SUP vaikams 

įstaigoje ir už jos ribų  

2018 m.  

visus metus 

Soc pedagogė, 

logopedė 

Soc. 

partneriai 

7. Prevencinių renginių ciklas  „Be 

patyčių“. 

2018 m. 

kovas-balandis 

Pedagogai, grupių 

vaikai 

Grupių 

pedagogai 

8. Parengti L/d vaikų skatinimo ir 

motyvavimo priemonių aprašą 

2018 m.  

05 mėn. 

S. Koriznienė VGK nariai 

9. Metodinė diskusija miesto pedagogams  Balandis J.Iškauskienė   

10.  Prevencinės programos : 

 alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa 

 Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo 

prograa ‚Zipio draugai“  

 Emocinių įgūdžių lavinimo prograa 

‚Kimochi“  

Visus metus S. Koriznienė 

 

Grupių pedagogai 

 

D. Vaidotienė 

J. Iškauskienė 

A.Smilgienė 

A.Bastienė 

 

 

 

11. Dalyvavimas seminaruose, kursuose 

tobulinant socialines ir emocines 

kompetencijas 

Pagal poreikį VGK  

12. Prevencinės veiklos organizavimo 

schemos ir prevencinės veiklos 

komponentų schemos parengimas 

2018 m.  

vasaris 

S. Koriznienė  

13. Sveikos gyvensenos priemonės: 

 Sveikatai palnkaus 15 d. 

valgiaraščio parengimas 

 Projektas ‚Kauno vaikai šypsosi“ 

 Paskaita bendruomei „Bičių 

produktai -visai šeimai“  

 Aromaterapijos užsiėmimai 

 Sveikatinimos ir paramos akcija 

„Solidarumo bėgimas‘   

 „Praktikumas šeimai „Vaiko 

taisyklingos laikysenos 

formavimas“ 

 Lauko pedagogikos metodikos 

elementų diegimas  

2018 m. I 

pusmetis 

 

Visus metus 

Sausis 

 

Rugsėjis 

Spalis 

 

Lapkritis 

 

 

Visus metus 

 

VGK,  Dietistė 

 

 

I.Pšerackienė 

L. Kanienė 

 

S. Koriznienė 

S. Navickė 

 

K. Bunevičius 

 

 

A.Tarcijonienė 

S. Navickė 

Virėjos 

 

 

 

 

 

A.Amšiejus 

 

 

 

 

 

 

 



 Kauno m. prevencijos programa 

„Sveikas darželinukas“ 

Visus metus I.Pšerackienė 

S. Koriznienė 

14. Diskusija-pasitraimas „Pirmoji pažintis 

su darželiu“ 

Birželis S. Koriznienė Būsimų 

ugdytinių 

tėvai 

15 Konsultuoti ir teikti tėvams (globėjams) 

metodinę pagalbą vaikų ugdymo 

klausimais. 

Nuolat VGK  

16 Vykdyti pedagogų konsultavimą ir 

stebėseną įgyvendinant prevencines 

priemones 

Periodiškai VGK  

SPECIALUS UGDYMAS 

17 Specialiųjų ugdymo(si) poreikių, turinčių  

vaikų, sąrašų sudarymas 

Rugsėjis Logopedė, soc. 

pedagogas, 

neformaliojo 

ugdymo (kūno k.) 

mokytojas, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

18 Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius 

ugdymo(si)  sunkumų: 

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą; 

2. aptarti įvertinimo rezultatus, skirti 

specialųjį ugdymą; 

3.   konsultuoti  pedagogus ir   tėvus. 

Pagal poreikį VGK, grupių 

pedagogai, tėvai, 

 

19. Užtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių poreikių tenkinimą ir 

tęstinumą: 

1. aptarti specialiųjų poreikių turinčių  

ugdytinių pasiekimus ir siekiamybes su 

pedagogais ir tėvais; 

2. prireikus siūlyti (globėjams)  vaiko 

specialiuosius  ugdymo(si) poreikius 

įvertinti pedagoginėje-psichologinėje 

tarnyboje;.   

3. parengti švietimo pagalbos planą/us 

atsižvelgiant į PPT išvadas 

VGK VGK, grupių 

pedagogai, tėvai 

Specialistai 

20. Teikti informaciją, rengti  pranešimus, 

organizuoti tyrimus apie specialųjį    

ugdymą. 

Pagal poreikį VGK  

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Daigelis“  

2017-12-28 VGK posėdžio 

 (protokolas Nr. 8) 

 

 



 

 


