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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS  

2017 m. 

 

TIKSLAS: 
 Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, kurti saugią ir palankią 

vaiko ugdymui(si) aplinką. 

UŽDAVINIAI: 
 Siekti, kad  įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

 Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo 

klausimais.  

 Dalyvauti edukacinėje programoje „Skaitantis darželis 2017 m.”, „Vaikų ugdymas skaitant“.  

 Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

 

  I POSĖDŽIAI 
Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Sudaryti Mosėdžio vaikų lopšelio darželio VGK 

planą 2017 m. Pateikti VGK ataskaitą už 2016 m. 

Sausis VGK sekretorė Laima 

Bernotienė  

2. Vaikų  kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

nustatymas, vardinio sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su PPT. 

Rugsėjis Grupių auklėtojos 

3. Posėdžiai, diskusijos iškilusiems klausimams aptarti 

(sprendžiant smurto, patyčių ir kt. vaiko elgesio 

problemas). 

Metų eigoje 

esant reikalui 

Grupių auklėtojos 

4. Išplėstinių, neeilinių posėdžių organizavimas. Esant poreikiui VGK nariai 

 

II PREVENCINĖ VEIKLA 
Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Tęsti žalingų įpročių  prevencijos priemonių  plano 

vykdymą. 

2017 m. Grupių auklėtojos, 

VGK nariai. 

2. Žiemos pramogėlės vaikams: „Žiema žiemužė atkeliavo“, 

„Senių besmegenių šalyje“. 

Sausis Grupių auklėtojos. 

3. Vykdyti sveikatingumo projektus: 

„Mano kojelės sveikos ir greitos“,  

„Saulė, grynas oras - sveikata”. 

 Sveikatingumo diena “Vaikų bėgimas Lietuvos 100-

mečiui”. 

 

Balandis, 

gegužė 

L. Bernotienė, grupių 

auklėtojos. 

4. Organizuoti  kino filmo „Policijos bičiulio „Amsio” 

patarimai“ skirto  saugaus eismo prevencijai, peržiūrą ir 

aptarimąs. 

Kartą į mėn. Grupių auklėtojos. 



5. Organizuoti sveikatingumo valandėles: „Mano kojelės 

sveikos ir greitos“, „Vitaminų šalyje“, „Sveikas – nesveikas 

maistas“, „Saugus, kai žinau“. 

Pagal 

savaitinius 

planus 

Grupių auklėtojos. 

6. Edukacinė programa „Skaitantis darželis 2017 m.“ „Vaikų 

ugdymas skaitant“. Skaitymas balsu kiekvieną dieną 20 min. 

pasirinktu laiku.  

Kasdieną, 

kartą per 

mėnesį. 

Direktorė, auklėtojos, 

mamos, močiutės, 

gimnazijos mokiniai. 

8. Tęsti gerumo akcijas: „Aplankyti Skuodo globos namų 

senelius“ su koncertine programėle“, „Lankyti sergančius 

senjorus“. 

Kovo 8 d.,  

prieš 

Kalėdas. 

Direktorė, grupių 

auklėtojos, 

muzikos vadovė. 

9. Organizuoti pažintinę ekskursiją į gaisrinę.  

Ugniagesių paskaitėlė vaikams „Ugnis - mūsų draugas ir 

priešas“. 

Balandis Mosėdžio 

priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

darbuotojai Adomas 

Riepšas ir Zigmas 

Žadvydas.  

10. Draugystės savaitė: 

Organizuoti savaitę prieš patyčias „Aš neskriaudžiu kitų – 

prisijunk ir tu“, „Dovanok šypseną draugui“. 

Akcija „Nustokime barti – pradėkime girti‘. 

Balandis Grupių auklėtojos, 

VGK nariai. 

11. Pravesti atvirą veiklą „Prakalbinkim spalvas“. Kovas Laima Bernotienė 

12. Dalyvauti įstaigos, rajono, respublikiniuose projektuose. Pagal 

galimybę 

Grupių auklėtojos 

13. Dalyvauti vaikų konkurse „Saugiausias darželis 2017m.“. 

Akcijos vaikų saugumas kelyje:  „Būk matomas kelyje – 

nešiok atšvaitą“, „Neskubėk, dairykis, klausykis“, „Nežaisk 

gatvėje“. 

Kovo 30 d. 

pavasarį. 

Laima Bernotienė, 

grupių auklėtojos 

14. Organizuoti susitikimą su Skuodo policijos specialistais,  

šventinis rytmetis „Saugaus eismo ABC”. 

Spalis Direktorė, VGK 

nariai.  

 

III SPECIALUSIS UGDYMAS 
Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

turinčių  vaikų, kuriems reikalinga logopedo pagalba, 

sąrašą. 

Rugsėjis VGK narės 

2. Organizuoti tėvų susitikimą su PPT dėl  vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų nustatymo. 
Sausis VGK narės, grupių 

auklėtojos.  

 

IV SOCIALINĖ VEIKLA 
Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Surinkti duomenis apie naujai atvykusių 

vaikų šeimų socialinę padėtį. 
Esant poreikiui Grupių auklėtojos 

2. Sudaryti individualiai vaikų adaptacinio laikotarpio 

trukmę. 

Esant poreikiui Grupių auklėtojos 

 

SUDERINTA 

Mosėdžio vaikų lopšelio darželio VGK 2017- 01-26 posėdyje 

protokolo Nr. MD3-3A 


