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Tikslas: 

1. Siekti kokybiškos ir profesionalios ugdymo kokybės, tenkinant individualius vaikų gebėjimus ir 

poreikius bei užtikrinant specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi sunkumų korekciją, tinkamų pagalbos 

teikimo metodų ir būdų parinkimą. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti specialiosios pagalbos teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

teikiant metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (rūpintojams, globėjams) dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų ugdymo. 

2. Vykdyti prevencinių renginių ir priemonių planą, integruotą į ugdymo procesą. 

3. Atlikti kokybišką pradinį ir pakartotinį ugdytinių kalbos vertinimą. 

4. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, dalintis 

darbo  patirtimi. 

5. Spręsti susidariusias ekstremalias krizines situacijas. 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys Vykdymo laikas Atsakingi asmenys 

1. VGK posėdžiai. Kartą per tris mėnesius ( 

esant reikalui ir dažniau) 

VGK sekretorius 

2. VGK pasitarimai. Pagal poreikį VGK sekretorius 

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2018 sausis VGK pirmininkas 

Specialusis ugdymas 



1. Ugdytinių, turinčių ugdymo sutrikimų, 

pradinio įvertinimo atlikimas. Specialiųjų 

poreikių asmenų sutrikimų lygio nustatymas. 

Visus metus VGK nariai 

 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

ugdytinių sąrašų tikslinimas. 

Pagal poreikį 
Logopedė 

Zita Tamolienė 

 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

pasiekimai, tolimesnio vaikų ugdymo 

numatymas. 

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį. 

Logopedė 

Zita Tamolienė 

 

4. Sudaryti ,vaikų, kuriems reikalinga kūno ir 

padėties korekcija, sąrašą. 

Rugsėjo mėn 
Neformaliojo 

ugdymo (k. kultūra) 

pedagogė A. 

Pakėnienė 

5. Kaupti metodinę medžiagą ir literatūrą apie 

specialųjį ugdymą. Naujovės iš seminarų 

Visus metus VGK nariai 

6. Bendradarbiauti su Kauno PPT. Visus metus VGK nariai 

7. Darbo su ugdytiniais planų, programų, būdų, 

metodų, darbo tempo aptarimas. 

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį. 

VGK nariai, grupių 

auklėtojos,tėvai 

Prevencinis darbas 

1. Vykdyti nusikaltimų ir žalingų įpročių 

prevencijos priemonių  programas 

(integruota į ugdomąjį procesą). 

Visus metus Grupių auklėtojos 

2. Bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos 

skyriaus specialistais, Visuomenės sveikatos 

biuru, Pedagogine psichologine tarnyba, 

KPKC. 

Visus metus VGK nariai 

3. 
Projektas,, Vasaris-sveikatingumo mėnuo” 

- Vaistinių arbatų savaitė. 

-Piešinių paroda „ Aš ir mano šeima 

sportuoja“ 

-Žiemos sporto šventė 

Vasario mėn. 
VGK nariai 

Sveikatos darbo 

grupė 

4. Tarptautinė Tolerancijos diena. Pagal renginių planą Projekto ,,Keturi 

metų laikai” darbo 

grupė, VGK nariai 

5. Įstaigos slaugytojos konsultacijos 

auklėtojoms ir auklėtojų padėjėjoms 

Pagal poreikį D. Pauplienė 



6. Akcijoje „Savaitė be patyčių“. Pagal renginių planą Projekto ,,Keturi 

metų laikai” darbo 

grupė, VGK nariai  

7. Akcija ,,Tarptautinė diena be automobilio“ Rugsėjo 22 d. Sveikatos grupė, 

VGK nariai 

8. Dalyvavimas seminaruose, kursuose. Pagal poreikį VGK nariai 
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