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Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.  
                     

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. 

 

 

 

Kaupti duomenis apie 

socialinės rizikos šeimose 

augančius vaikus, kuriems 

nustatytas atitinkamas 

(pirmas, antras ar trečias) 

socialinės rizikos reiškimosi 

šeimoje lygis. 

Visus 

metus 

VGK pirmininkė 

L. Zubkienė 

Bus suvesta tiksli 2020 m.  informacija  apie socialinės rizikos šeimas bei 

vykdoma tolimesnė pokyčių  stebėsena. 

2. 

 

 

 

Dokumentų, 

reglamentuojančių spec. 

ugdymą aptarimas 

2020 m. 

sausio-

vasario 

mėn. 

VGK pirmininkė 

L. Zubkienė 

VGK nariai stebės, analizuos ir esant reikalui atnaujins veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

3. Vaikų stebėsena. Pokalbiai su 

grupių darbuotojais, tėvais. 

Naujai atvykusių vaikų 

dokumentų peržiūra (esant 

reikalui- logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio 

pedagogo patikra) 

Pagal 

poreikį, 

nuolat 

VGK pirmininkė 

L. Zubkienė ir VGK 

nariai 

Bus vykdoma vaikų turinčių ugdymo(si) problemų stebėsena ir 

numatomos priemonės galimoms problemoms spręsti. 

4. Vaikų, lankančių logopedinius 

užsiėmimus sąrašo sudarymas 

ir papildymas 2020 m. 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Logopedės Mila 

Zajankauskienė ir 

Vitalija Rimkuvienė, 

specialioji pedagogė 

Bus patvirtintas lankančių logopedinius užsiėmimus sąrašas ir suteikiama 

vaikui švietimo pagalbos specialistų kvalifikacinė pagalba. Vyks glaudus 

bendradarbiavimas su tėvais. 



vaikų ugdymo(si) gairių 

numatymas, dokumentų su 

PPT derinimas 

Mila Zajankauskienė, 

socialinė pedagogė 

Vitalija Lideikienė 

5. Vaikų, turinčių ugdymo(si) ir 

kitų problemų aptarimas. 

2020 m. 

spalio mėn. 

VGK pirmininkė L. 

Zubkienė, 

VGK pirmininko 

pavaduotoja Mila 

Zajankauskienė 

Bus stebima ir vertinama vaiko pasiekimų pažanga, ieškoma veiksmingų 

ar individualių sprendimo būdų. 

6. Konsultuoti tėvus vaikų 

ugdymo ir kitais jiems 

aktualiais klausimais. 

Nuolat Socialinis pedagogas ir 

kiti švietimo pagalbos 

specialistai, grupių 

auklėtojos 

Vyks atviri, individualūs pokalbiai. 

7. Bendradarbiauti su 

pedagogine psichologine 

tarnyba (PPT), socialinių 

paslaugų centru, Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi 

Pagal  

poreikį 

VGK pirmininkė L. 

Zubkienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Vyks glaudus bendradarbiavimas su pagalbą teikiančiomis įstaigomis. 

8. Tobulinti kvalifikaciją vaikų 

gerovės užtikrinimo srityje. 

Nuolat VGK pirmininkė, 

pavaduotoja ir kiti 

nariai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

įstaigos pedagogai 

Bus suteikta galimybė tobulinti kvalifikaciją VGK veikloje. 

9. Dalintis gerąja patirtimi, 

domėtis naujovėmis, teikti 

informaciją, metodinę 

medžiagą, literatūrą  aktualia 

tema 

Nuolat VGK pirmininkė, 

pavaduotoja ir kiti 

nariai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

įstaigos pedagogai 

Bus tobulinama profesinė kompetencija, dalyvaujama konferencijose, 

seminaruose, mokymuose. 

10. VGK veiklos plano 

įgyvendinimo ir pagalbos 

vaikui aptarimas, projekto 

2021 m. pristatymas 

   2020 m. 

gruodis 

VGK pirmininkė 

L. Zubkienė 

Bus apžvelgta ir aptarta metinė VGK darbo veikla. 

      Esant poreikiui posėdžiai gali būti organizuojami dažniau 


