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ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS  

2022 M. 
 

Eil. 
Nr. 

 

Data 
 

Renginio, priemonės pavadinimas 
 

Atsakingas  

 
1. 

 
2022-01 

Analizuoti ir aptarti naujausius dokumentus, 
reglamentuojančius specialųjį ugdymą. 
Patikslinti, papildyti įstaigos Vaiko Gerovės 
komisijos veiklos planą 2022 metams. 
Pristatyti logopedo veiklos ataskaita. 

Vaiko Gerovės 
komisijos pirmininkė 
Aušra Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
logopedė metodininkė 
Agnė Žiedelienė 
 

 
2. 

 
2022-02 

Konsultuoti tėvus, kurių vaikai turi kalbos, 
kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, aptariant 
individualias vaikų ugdymo programas, metodus, 
būdus ir ugdymo tempą. 

Aušra Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
logopedė metodininkė 
Agnė  
Žiedelienė 

 

 
3. 

 
2022-03 

Komisijos posėdis ,,Specialiųjų ugdymo poreikių 
vaikų pasiekimai, pažanga, pedagoginio darbo 
kokybė, efektyvumas ir tikslingumas“, pasiekimų 
vertinimas ir dokumentavimas. 

Direktorius, 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai, logopedas 
 

 
4. 

 
2022-04 

Trakų r. pedagogams ir Onuškio vaikų darželio 
tėvams pristatomas stendinis pranešimas tema: 
„Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos, 
kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimas ir 
įveikimas“, metodinių priemonių pristatymas. 

 

Aušra Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
logopedė metodininkė 
Agnė  
Žiedelienė 

 
5. 

 
2022-05 

Įvertinti, apibendrinti įstaigos Vaiko Gerovės 
komisijos veiklą ir teikti pasiūlymus 2022 metų 
darželio veiklos planui, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio vaikų ugdymo veiklos 
programoms. 

 

Marijona 
Buividavičienė ir 
Aušra Kmieliauskienė 
Ona Stankevičienė, 
logopedas 

 

6. 
 

2022-06 
Atlikti specialiųjų  ugdymosi poreikių vaikų 
ugdymosi pažangos mokslo metų gale vertinimą ir 
analizę. 

 

Aušra Kmieliauskienė 
Ona Stankevičienė, 
logopedas 

 
 7. 

 
2022-09 

Konsultacija su darželio logopede metodininke  
Agne Žiedelienė dėl vaikų kalbos, kalbėjimo ir 
komunikacijos išsivystymo lygio nustatymo ir 
rekomendacijų. 
2022-2023 m. m ugdomųjų programų pristatymas, 
tvirtinimas.  

Direktorė Marijona 
Buividavičienė, Vaiko 
Gerovės  komisijos 
pirmininkė Aušra 
Kmieliauskienė, 
logopedė metodininkė 
Agnė Žiedelienė 



 
8. 

 
2022-10 

Tėvų dalyvavimas Vaiko Gerovės komisijos 
posėdyje dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių aptarimo, rekomendacijų teikimo ir 
tolimesnio vaiko ugdymo(si) įstaigoje ir namuose. 

Aušra Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė , 
logopedė metodininkė 
Agnė 
Žiedelienė 

 

 
8. 

 
2022-11 

Tėvų konsultacija su darželio specialistais. 
Paskaitėlė apie sveiką gyvenseną, mitybą, higieną. 
„Judam visą mėnesį mankštos ritmu“ – 
„Mankštiados“ projektas. 

Aušra Kmieliauskienė, 
Ona Stankevičienė, 
logopedė metodininkė 
Agnė Žiedelienė 
 

 
9. 

 
2022-12 

Konsultuoti tėvus, auginančius specialiųjų 
poreikių vaiką įvairiais specialiojo ugdymo 
klausimais ir teikti metodinę pagalbą. 
Parengti Vaiko Gerovės komisijos darbo plano 
projektą 2023 m. 

Direktorius, 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai, logopedė 
metodininkė Agnė 
Žiedelienė 

 

 
10. 

 
Nuolat 

Kaupti, sisteminti specialiąją pedagoginę- 
psichologinę literatūrą bei metodines 
rekomendacijas įvairiais specialiojo ugdymo 
klausimais. 

 

Direktorius, 
pedagogai, 
logopedas 

 
11. 

 
Nuolat 

Vykdydami projektus: „Sveikatiada“, 
„Mankštiada“ mokomės atpalaiduoti susikaupusią 
neigiamą energiją, laviname kūną, įgyjame 
socialinių įgūdžių, kiekvienas atrandame sau 
patinkančią sporto šaką. 
 

Direktorius, 
pedagogai, 
logopedas 

  
 
 

Parengė Vaiko Gerovės komisijos pirmininkė                                                   Aušra Kmieliauskienė                                                                                  


