
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 
Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius

Vaiko gerovės komisija

Vaikas
 

Patiriantis mokymosi, socialinių,
psichologinių, bendravimo, sveikatos
sunkumų.

Medicinos įstaiga
Ugdymo įstaigos Vaiko gerovės
komisija
Kauno pedagoginė psichologinė
tarnyba

Poreikių įvertinimas:
 

Nepavykus pasiekti pokyčio ir/ar atsižvelgiant į
sunkumų pobūdį, VGK komisijos pasitarimo metu
susitariama dėl tolimesnės švietimo pagalbos. ir/ar
kreipimosi į KPPT.
VGK nusprendus, kad vaikui yra tikslinga atlikti
išsamų pedagoginį psichologinį ugdymosi poreikių
įvertinimą (pritaikyti ugdymo programą ir/ar skirti
specialųjį ugdymą), rekomenduoja vaiko tėvams
(globėjams) kreiptis į PPT dėl išsamesnio
įvertinimo.

  Vaiko gerovės komisija (VGK) ugdymo įstaigoje

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)

Kauno PPT specialistai įvertina vaiko ugdymosi
poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir
socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato poreikių
lygį, su tėvais (globėjais) aptaria rezultatus, teikia
rekomendacijas jiems ir skiria specialųjį ugdymąsi ir
/ar švietimo pagalbą vaikui.

Stebi vaiko elgesį, pasiekimus, vertina jų pokyčius,
įžvelgia mokymosi ir socialiai problemiškas sritis. 
Pastebėjus sunkumus vertina situaciją, tariasi su VGK
pirmininku, informuoja vaiko tėvus.
VGK posėdyje analizuoja esamą situaciją, aptaria ir
konsultuojasi su kitais mokinį ugdančiais pedagogais,
švietimo pagalbos specialistais, tėvais (globėjais).
Susitariama dėl pirminio ugdymosi poreikių įvertinimo
ugdymo įstaigos VGK.
Po ugdymosi poreikių pirminio įvertinimo VGK aptariama
su tėvais esama situacija ir numatomas pagalbos planas.

Mokytojas

Tyrinėja vaiko situaciją pedagoginiu,
psichologiniu ir kt. aspektais.
Konsultuoja vaiką, vaiko tėvus (globėjus),
bendradarbiauja su mokytojais individualiai ar
kt. 
Teikia pagalbą ir stebi vaiką.
Nepavykus pasiekti pokyčio ir pastebėjus, kad
vaikui reikalinga kompleksinė ir/ar tęstinė
pagalba, kreipiamasi į ugdymo įstaigos VGK.

Švietimo pagalbos specialistai

Susipažįsta su Kauno PPT specialistų
rekomendacijomis ir parengia individualų
švietimo pagalbos planą. 
Supažindina vaiko tėvus (globėjus) su parengtu
individualiu švietimo pagalbos planu. 
Su vaiko tėvais (globėjais) susitaria dėl
bendradarbiavimo. 
Susitariama dėl pasiekimų (pokyčiių) įvertinimo
ir/ar individualaus pagalbos vaikui plano
pritaikymo (keitimo).

Vaiko gerovės komisija (VGK) ugdymo įstaigoje



https://kppt.lm.lt/
http://darnus-namai.lt/
http://www.kaunovsb.lt/veiklos-sritys/normalu-jei-neramu/1959
http://www.jaunimocentras.eu/

http://www.pvc.lt/
http://ppkc.lt/

Saulytės, https://www.saulytes.lt/
Galių dėžutė, https://galiudezute.lt/
Vilties spindulėlis, https://www.viltiesspindulelis.com/
Lietaus vaikai, https://asociacija.lietausvaikai.lt/
Vaiko raidos akademija, https://www.facebook.com/pages/category/Education/Vaiko-raidos-akademija-
111577620604673/
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, http://www.negalia.lt/
Neišnešiotų naujagimių asociacija, http://neisnesiotukas.lt/

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/emocines-pagalbos-linija-1809-jau-gali-kreiptis-ir-tevai
https://www.jaunimolinija.lt/
https://www.vaikulinija.lt/

https://mes-tevai.lt/mokymai/pozityvus-auklejimas/
http://www.pozityvitevyste.lt/lt
https://www.augukartu.lt
https://centrasgile.lt/

Naudingos nuorodos 

Valstybinės institucijos:

Nevyriausybinės organizacijos:

Šeimos paramos grupės internete:

Emocinės paramos linijos:

Mokymai tėvams:

http://darnus-namai.lt/
http://darnus-namai.lt/
http://www.kaunovsb.lt/veiklos-sritys/normalu-jei-neramu/1959
http://www.jaunimocentras.eu/
http://www.pvc.lt/lt/LT/NAUJIENOS/2-BE-KATEGORIJOS/399-TEVU-LINIJA
http://ppkc.lt/
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/emocines-pagalbos-linija-1809-jau-gali-kreiptis-ir-tevai
https://www.jaunimolinija.lt/
https://www.vaikulinija.lt/
http://darnus-namai.lt/

