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KAUNO LOPŠELIO - DARŽELIO “ŽELMENĖLIS” 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m.  

Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas 

1) 7 posėdžiai, kurių metu: 

 Atliktas 18 vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas; 

 Atliktas 5 pakartotinis specialiųjų poreikių įvertinimas; 

 Svarstyti vaikų ugdymosi sunkumai;  

2) Posėdžių metu surinkta informacija atsispindi VGK protokoluose. 

Švietimo pagalba: 

Švietimo pagalbą gauna 79 ugdytiniai: 

 14 vaikų gauna socialinę pedagoginę pagalbą; 

 21 vaikas gauna psichologo pagalbą; 

 19 nustatyta plokščiapėdystė, pėdos deformacijos, ydingos laikysenos; 

 16 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių gauna logopedinę pagalbą; 

 63 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių gauna logopedinę pagalbą; 

 4 vaikams reikalingas specialusis ugdymas; 

 7 vaikams nustatyta Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pagalba; 

 3 vaikams nustatyta Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo pagalba;  

 2019-01-02 – 2020-01-02 logopedo pagalbą, konsultacijas gavo 89 vaikai, 43 tėvai; 

 2019-01-02 – 2020-01-02 psichologo pagalbą gavo 21 ugdytinis ir jų tėvai. 

Vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos: 

 Ikimokyklinio socialinių emocijų ugdymo programa “Kimochis” (408 užsiėmimai) 

 Socialinių gebėjimų programa  



 Taikomi  “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos elementai, teikiant socialinio pedagogo pagalbą. 

 Pasitikėjimo savimi stiprinimo ir pozityvios emocijų raiškos užsiėmimai ; 

 Atvirų integralių veiklų organizavimas su specialiųjų poreikių vaikais, ilgalaikis projektas “Aš 

ir tu – tai stipru” 

Įstaigos socialinis kontekstas 

 Daugiavaikės šeimos 24 

 Vaikai, augantys išsituokusiose šeimose 11 

 Vaikais, kurių vienas iš tėvų studentas 18 

 Vaikai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje 5 

 Socialiai remtinų vaikų, gaunančių socialinę pašalpą  8 

Organizuoti prevenciniai renginiai 

 Socialinė STEAM diena “Stebiu. Kuriu. Bendrauju”; 

 Veiksmo savaitė “Be patyčių 2019”; 

 Psichikos sveikatos diena; 

 Vaikų gynimo diena; 

 Dalyvavimas “Išsipildymo akcijoje 2019” “Pyragų diena”; 

 Akcija “Išaugtų žaisliukų rogės“; 

 Šeimų futbolo turnyras; 

 Stalo žaidimų rytmetis; 

 Naujametinis futboliukas 2019. 

Vaiko gerovės komisijos švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida 

Socialinė pedagogė  

2019-04-30 KPKC respublikinėje konferencijoje pranešimas “Prevencinių programų įgyvendinimas 

ugdymo įstaigoje. Ką gali ir turi padaryti mokykla”  

2019-01-08 Ikimokyklinio socialinio emocinio ugdymo programos pristatymas daželio bendruomenei. 

Logopedė 

Pranešimas tėvams “Būsimų priešmokyklinukų komunikavimo kompetencijos” 



Logopedijos programos studenčių konsultavimas (12 val.) 

Psichologė 

 “Efektyvios tėvystės lavinimo užsiėmimai” (18 dalyvių) 

 Praktikumai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams (5 užsiėmimai) 

 Praktikumai padejėjoms (5 užsiėmimai) 

 Grupinė konsultacija naujai pradėjusių lankyti vaikų tėvams (12 dalyvių) 

Aušra Kerulienė vykdė mentorystę dviems studentams. 

Inga Kernagytė paruošė pranešimą tėvų susirinkimui “ 

Tyrimai 

Atlikta “Papartėlio” ir “Rugelio”, “Dobilėlio” ir “Varpelio” tyriamoji analizė dėl socialinio emocinio 

klimato grupėse prieš pradedant “Kimochio” programą ir ją baigus. 

Metodinės priemonės, šviečiamoji-informacinė medžiaga 

Informacinio stendo paruošimas “Ramunėlės” grupėje “Namai-geriausia mokykla”, “Kodėl vaikui 

reikalingos pareigos?”, “Visi jausmai -svarbūs ir reikalingi” (soc.pedagogė) 

Piešinių paroda “KIMOCHIAI” (soc.ped.); 

Stendai “Papartėlio”, “Rugelio”, “Papartėlio”, “Varpelio” grupėse informacija apie Kimochio programą 

(soc. ped.) ; 

Stendinis pranešimas “5 vaikų meilės kalbos” (logopedė) 

“Linelio” grupėje informacinis segtuvas “Patarimai tėveliams kaip sudrausminti netinkamą elgesį” 

(soc.ped.) 

5-6 m. vaikų grupėse išdalinta metodinė medžiaga “Penkių-šešerių metų vaikų raidos ir ugdymo 

ypatumai”  (soc. ped.) 

Stendas “Adaptacija – ne baubas” (soc.ped.) 

 



Kvalifikacijos kėlimas 

VGK nariai per metus išklausė 505 akad. val. seminaruose, konferencijose, kursuose: 

Viktorija Vaidelienė – 88 akad. val. 

Jūratė Švaplėnienė – 29 akad. Val. 

Laima Gataveckienė - 107 akad. val. 

Aušra Kerulienė – 180 akad. val. 

Inga Kernagytė - 63 akad. val. 

Ina Ūsienė – 12 akad. val. 

Jolita Kličiūtė – 26 akad. val.  
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Sekretorė          Viktorija Vaidelienė 

 


