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Eil. Nr. Veikla Data Atsakingas 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 

sudarymas. 

Rugsėjo mėn. Komisijos nariai 

2. Vaiko kalbos įvertinimas (dokumentų 

pildymas) 

Rugsėjo mėn. Logopedė 

3. Sudaryti ir patvirtinti vaikų, turinčių kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimų sąrašą, 

Rugsėjo mėn.  Logopedė 

4.  Sudaryti logopedinių pratybų tvarkaraštį ir 

pateikti įstaigos vadovui tvirtinti. 

Rugsėjo mėn. Logopedė 

 

5. Grupių tėvų susirinkimuose supažindinti 

tėvus su  kalbos ir kalbėjimo sutrikimais. 

Rugsėjo mėn. 

IV sav. 

Logopedė 

Grupių pedagogai 

6. Rinkti informaciją apie ugdytinius, turinčius 

ugdymosi sunkumų: 

1.Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą. 

2.Aptarti ir įvertinimo rezultatus, siųsti į 

PPT arba vaiko raidos centrą. 

 

Pagal poreikius 

 

 

Grupių pedagogai 

Komisijos nariai 

7. Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymosi 

sunkumų poreikių tenkinimą ir tęstinumą: 

1.Aptarti ugdymosi sunkumų turinčių vaikų 

pasiekimus ir nesėkmes su pedagogais ir 

tėvais. 

2.Esant reikalui rekomenduoti vaiko fizines 

ir psichines galias atitinkančią ugdymo ir 

lavinimo įstaigą. 

 

 

Pagal poreikius 

Grupių pedagogai 

Komisijos nariai 

8. Bendradarbiavimas su pedagogais ir šeimos 

nariais, teikiant jiems metodinę pagalbą. 

 Mokslo metų 

bėgyje 

 

   

 Komisijos nariai 

9. Parengti individualius  ugdymosi planus 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

pereikių  

Rugsėjo mėn.  Komisijos nariai 

Mokytojos:  

G. Ribokienė 

R. Urbonienė  

V. Nedzveckienė 

L.Baltušytė  

 



12. Renginys draugo dienai paminėti Lapkričio mėn. 

paskutinė savaitė  

Komisijos nariai 

Meninio ugdymo 

pedagogės 

13. Pravesti „Zipio draugai“ programą Spalio – Gegužės 

mėn. 

Psichologas 

14. Informaciniai lankstinukai Mokslo metų 

bėgyje 

Komisijos nariai 

15. Logopedo rekomendacijos tėvams apie 

vaikų kalbos raidą 

Mokslo metų 

bėgyje 

Logopedė 

 

16. Psichologo rekomendacijos tėvams apie 

vaikų elgesio ypatumus 

Mokslo metų 

bėgyje 

Psichologė 

17. Vykdyti pedagogų darbo su specialiųjų 

poreikių vaikais stebėseną. 

 

 Mokslo metų 

bėgyje 

Komisijos nariai 

18. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų 

poreikių vaikais 

Mokslo metų 

bėgyje 

 Grupių pedagogai. 

Logopedė,  

psichologė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

19. 

 

Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 

poreikių ugdymą 

Mokslo metų 

bėgyje 

 Komisijos nariai 

 

20. Palaikyti ryšius su ugdymo ir ugdymo(si) 

institucijomis: Vaikų raidos centru, paramos 

vaikui centrais, Vilniaus psichologine 

pedagogine tarnyba. 

Mokslo metų 

bėgyje 

 Komisijos nariai  

21. Įskaitos mikroklimato kūrimas Mokslo metų 

bėgyje 

 Komisijos nariai  

22. Konfliktinių situacijų pedagogas- vaikas- 

tėvai sprendimas 

 Pagal poreikį   Komisijos nariai 

23. 

 

Teikti pagalbą pedagogams sprendžiant 

konfliktines situacijas 

Pagal poreikį   Komisijos nariai 

24.     Kelti kvalifikaciją  specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo klausimais 

 

Mokslo metų 

bėgyje 

 Pedagogai 

25. Reginys „Savaitė be patyčių“ Kovo mėn. 

paskutinė savaitė 

Komisijos nariai 

Meninio ugdymo 

pedagogės 

 26. Organizuoti susitikimą su būsimų ugdytinių 

tėvais, aptariant vaikų socializaciją. 

Rugpjūčio mėn. Psichologė 

 27. Du kartus per mokslo metus pateikti 

ataskaitas  apie vykdomą   darbą su 

specialiųjų poreikių vaikais 

Gruodžio mėn. 

Gegužės mėn 

Logopedė 

Komisijos nariai 

 


