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TIKSLAS: 
• Kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje 

aplinkoje. 

UŽDAVINIAI: 
• Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą 

ugdytiniams, pedagogams, tėvams; 

• Sudaryti vaikams palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas; 

• Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias ugdytinių sveiką gyvenseną 

• Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio švietimo 

klausimais.  

 

  I VGK POSĖDŽIAI 

Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Sudaryti Mosėdžio vaikų lopšelio darželio VGK 

planą 2018 m. Pateikti VGK ataskaitą už 2017 m. 

Sausis VGK pirmininkė Laima 

Bernotienė  

2. Vaikų  kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

nustatymas, vardinio sąrašo sudarymas ir 

suderinimas su PPT. 

Rugsėjis Grupių auklėtojos, 

logopedė 

3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas. Pagal poreikį Grupių auklėtojos 

4. Išplėstinių, neeilinių posėdžių organizavimas. Pagal poreikį VGK nariai 

 

II PREVENCINĖ VEIKLA 

Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai, dalyviai 

1. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ – vaikų socialinių bei 

emocinių gebėjimų lavinimas. 

2018 m. Grupės „Ančiukai“ 

vaikai,  auklėtojos. 

2. Žiemos pramogėlė „Žiema, žiema bėk iš kiemo“. Vasaris  Meninio ugdymo 

vadovė V. 

Pajarskienė. 

3. Socialinis emocinis ugdymo projektas „Duok ranką 

draugui“. 

2018 m. A. Leilionienė, grupių 

auklėtojos. 

4. Projektai: 

„Mano dantukai kaip perliukai“; 

„Moliūgo svajonė“;  

„Rudens peizažas“; 

„Pavasariniai sodeliai“; 

„Laiškas Lietuvai“. 

2018 m. Grupių auklėtojos, 

mamos. 

5. Akcija „Šilti švelnukai“ (pagaminti vaikams žaisliukus - 

„švelnukus“). 

Vasaris - 

kovas 

Grupių auklėtojos, 

mamos. 

6. Edukacinė programa „Skaitantis darželis 2018 m.“ „Skaitau Kiekvieną Direktorė, auklėtojos, 



– svajonių pilį statau“.  dieną.  mamos, močiutės, 

gimnazijos 

moksleiviai. 

7. Tęsti gerumo akcijas: „Iš mūsų širdelių gerumo šviesa 

skleidžiasi“, „Aplankyti Skuodo globos namų senelius“ su 

koncertine programėle“. 

Kovo 8 d.,  

 

Direktorė, grupių 

auklėtojos, 

meninio ugdymo 

vadovė. 

8. Vaikų socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“,  

temos: 

„Noriu suprasti kitą“; 

„Kas padeda jaustis geriau?“; 

„Kas leidžiama, kas draudžiama?“; 

„Galima – negalima“; 

„Plakato „Draugystės receptas“ rengimas; 

Eilėraštukai draugystės tema it kt. 

Du kartus per 

savaitę. 

Grupių auklėtojos.  

9. Draugystės dienos: 

Organizuoti savaitę prieš patyčias; 

Akcija „Nustokime barti – pradėkime girti‘. 

Visus metus. Grupių auklėtojos. 

10. Sportinė pramoga: „Kaip linksma ir smagu būryje linksmų 

draugų“ 

 Balandis Laima Bernotienė, 

auklėtojos. 

11. Dalyvauti įstaigos, rajono, respublikiniuose projektuose. Pagal 

galimybę 

Grupių auklėtojos 

12. Organizuoti susitikimą su Skuodo policijos specialistais,  

pažintinis – kūrybinis 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. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų 

pirminis/pakartotinis įvertinimas. 

Metų eigoje 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 2018- 02-09 posėdyje 
protokolo Nr. MD3-11A 
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