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VEIKLOS PLANAS

I. TIKSLAS
Rūpintis saugios, palankios bei aktyvinančios vaiko ugdymą(-si) aplinkos kūrimu,
švietimo programų pritaikymu ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti
ir koordinuoti kokybišką švietimo pagalbą, prevencinę veiklą.
II. UŽDAVINIAI
1. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams.
2. Koordinuoti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto,
patyčių, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencinių programų vykdymą.
3. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir vertybes, dalyvaujant įvairiuose
projektuose, akcijose, konkursuose.
4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo organizavimo,
švietimo pagalbos teikimo, socialinės gerovės, tinkamo elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais.
5. Organizuoti ir koordinuoti krizių valdymą, ištikus netikėtiems ar pavojingiems
įvykiams įstaigoje.
6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais vaiko gerovės
užtikrinimo klausimais.
III. PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos kryptys

Vykdymo laikas

Atsakingi
asmenys

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas,
koregavimas, papildymas, derinimas su Panevėžio
PPT
Pirminis (pakartotinis) specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų vertinimas Panevėžio PPT
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų kalbos
ugdymo dinamikos ir rezultatų aptarimas
Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2020 m.
pristatymas ir aptarimas
Vaikų emocijų, elgesio ir kt. problemos

sausis, rugsėjis

esant poreikiui

A. Koncienė,
S. Gedyminienė,
R. Bačiulienė
komisijos nariai

sausis, gegužė

logopedės

gruodis

komisijos nariai

esant reikalui

grupių pedagogės

esant reikalui

R. Bačiulienė

sausis, birželis

komisijos nariai

1.8

Tėvų atsiskaitymas už vaikų išlaikymą lopšelyjedarželyje
Koordinuojamų prevencinių sričių vykdymo analizė
ir atsiskaitymas
Vaikų adaptacija lopšelyje-darželyje

lapkritis

grupių pedagogės

1.9

Vaiko gerovės komisijos veiklos 2020 m. ataskaita

gruodis

R. Bačiulienė

1.6
1.7

2. ĮTRAUKUSIS (SPECIALUSIS) UGDYMAS
Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
pirminis vertinimas, specialiųjų ugdymosi poreikių
lygio nustatymas
Duomenų apie specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčius vaikus pateikimas apskaitai

sausis,
rugsėjis

A. Koncienė
S. Gedyminienė

sausis,
rugsėjis

A. Koncienė,
S. Gedyminienė

2.3

Pirminis ir pakartotinis specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų vertinimas Panevėžio PPT

esant reikalui

S. Gedyminienė,
A. Koncienė

2.4

Pedagogų ir specialistų parengtų pritaikytų ugdymo
programų ir (ar) individualių pagalbos vaikui planų
rengimas, aptarimas ir suderinimas.

sausis, rugsėjis

2.5

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų aptarimas ir
vertinimas, tolimesnių ugdymo tikslų numatymas

S. Gedyminienė,
A. Koncienė,
grupių pedagogės
S. Gedyminienė,
A. Koncienė

2.6

Pedagogų dalyvavimas posėdžiuose, svarstant vaiko
esant reikalui
ugdymosi sunkumus
Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos ypatumų
visus metus
stebėjimas
Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, grupių
pedagogais įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos
visus metus
sutrikimus
Dalyvauti visuotiniuose, grupių tėvų
pagal poreikį
susirinkimuose, teikti informaciją, rekomendacijas
apie specialųjį (bei kalbos) ugdymą bei vaiko
gerovės užtikrinimo klausimais.
Metodinės medžiagos, ugdymo priemonių darbui su
nuolat
SUP turinčiais vaikais rengimas, kaupimas
3. PREVENCINĖ VEIKLA

2.1

2.2

2.7
2.8

2.9

2.10

3.1
3.2

3.3
3.4

Koordinuoti ,,Smurto ir patyčių prevencijos
įgyvendinimo mokykloje tvarkos“ vykdymą
Koordinuoti „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“
programos įgyvendinimą
Koordinuoti socialines ir emocines kompetencijas
ugdančių prevencinių programų įgyvendinimą
Įgyvendinti „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“,
„Gyvenimo įgūdžių“, ir „Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo“ programas integruojant į

2 kartus per metus

visus metus
visus metus

visus metus

grupių pedagogės
grupių pedagogės,
logopedės
logopedės,
grupių pedagogės
komisijos nariai

logopedės

S. Petronienė,
A. Koncienė
R. Bačiulienė
N. Dovidavičienė,
J. Guščiuvaitė

visus metus
grupių pedagogės

ugdomąją veiklą
Dalyvavimas respublikinės ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
organizuojamuose sveikatingumo projektuose
Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame
projekte „Žaidimai moko“

visus metus

asociacijos nariai

visus metus

visus metus

3.8

Dalyvavimas socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo
programoje „Zipio draugai“
Dalyvavimas socialinėse akcijose

S. Gedyminienė,
A. Koncienė,
R. Mauzienė,
J. Palilionienė,
S. Petronienė
J. Guščiuvaitė,
R. Maksvytienė,
A. Bujokienė
S. Petronienė

visus metus

grupių pedagogės

3.9

Projektas „Vasaris – sveikata sau ir kietiems“

vasaris

R. Bačiulienė
grupių pedagogės

3.10

Dalyvavimas akcijos „Savaitė be patyčių“ veiklose

kovas

grupių pedagogės

3.11

kovas

A. Koncienė,
S. Gedyminienė

3.12

Projektas priešmokyklinių grupių vaikams ir tėvams
„Draugiškos raidelės“ (skirtas logopedo dienai
paminėti)
Renginiai „Žemės dienai“

kovas

grupių pedagogės

3.13

Logopedinė akcija „Smagi diena su SMART lenta“

kartą per ketvirtį

3.14

Vaikų piešinių paroda „Draugiškas darželis“

balandis

3.15

gegužė
gegužė

grupių pedagogės

3.17

Nuotraukų parodos „Mano šeima“, „Šeimoje saugūs
ir mylimi“
Šeimos diena, „Žavadienis“- tėvų, vaikų popietė
„Pabūkime kartu“
Draugystės juosta „Mes – pasaulio vaikai“

S. Gedyminienė
A. Koncienė
S. Gedyminienė
A. Koncienė
grupių pedagogės
grupių pedagogės

birželis

3.18

Tolerancijos diena

lapkritis

3.19

Akcija „Auginame gerumo medį“

gruodis

3.20

Baltojo angelo diena, spektaklis „Betliejus“

gruodis

I. Gaižutienė
R. Misiūnienė
J. Palilionienė,
S. Petronienė
R. Kuzmaitė
I. Navagruckaitė
R. Mauzienė

3.21

Animacinių filmukų smurto ir patyčių, alkoholio ir
tabako vartojimo prevencijos tema žiūrėjimas,
knygelių skaitymas ir aptarimai
Dalyvavimas Panevėžio mieste, rajone, respublikoje
organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, akcijose, projektuose, konkursuose
prevencijos, vaiko gerovės klausimais

pagal temas

grupių pedagogės

pagal planus

komisijos nariai

3.5

3.6

3.7

3.16

3.22

3.23

Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros, vaiko
esant reikalui
teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia
institucija, policija, kitomis, specialiųjų poreikių
turinčių vaikų interesais besirūpinančiomis,
įstaigomis, socialiniais partneriais
4. KRIZIŲ VALDYMAS

komisijos nariai

4.1

Krizės aplinkybių įvertinimas, valdymo ir įveikimo
plano parengimas
Krizės paveiktų asmenų grupių, turimų
psichologinės pagalbos resursų įvertinimas bei
kreipimasis į Panevėžio pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologus
Informacijos parengimas ir darželio
bendruomenės/žiniasklaidos informavimas apie
krizę
Civilinės saugos, greitosios medicinos pagalbos
priemonių užtikrinimas, reikiamų tarnybų
informavimas
Kvalifikacijos kėlimas krizių valdymo klausimais

susidarius krizinei
situacijai
susidarius krizinei
situacijai

krizių valdymo
komanda
V. Meškinienė,
S. Gedyminienė

susidarius krizinei
situacijai

A. Rimkevičienė

esant būtinybei,
susidarius krizinei
situacijai
pagal galimybes

N. Dovidavičienė

4.2

4.3

4.4

4.5

krizių valdymo
komanda

5. TIRIAMOJI VEIKLA
Anketinė apklausa „Lopšelio-darželio socialinis ir
balandis
N. Dovidavičienė,
emocinis mikroklimatas“
J. Guščiuvaitė
5.2 Duomenų rinkimas apie naujai atvykusių vaikų
lapkritis
R. Bačiulienė
šeimų socialinę padėtį, adaptaciją
6. BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS PREVENCINIAIS, VAIKO GEROVĖS KLAUSIMAIS
5.1

6.2

Pranešimas priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams
„Mokykime vaikus skaityti žaisdami“
Stendinė medžiaga „Sveikata didžiausias turtas“

vasaris

A. Koncienė,
S. Gedyminienė
grupių pedagogės

6.3

Stendinis pranešimas tėvams „Darželis be patyčių“

kovas

grupių pedagogės

6.4

Stendinė medžiaga „Alkoholio ir tabako žala
žmogaus organizmui“
„Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijoje“
Informacinis pranešimas priešmokyklinio amžiaus
vaikų tėvams „Pasiruoškime, kad mokykla nebūtų
baisi“
Stendinė medžiaga „Visi vaikai – svarbūs ir turi
lygias teises“
Apskritojo stalo diskusija su PPT psichologe bei
mokytojomis „Darbas grupėje su elgesio sunkumų
turinčiais vaikais“
Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų žinių
sklaida, dalinimasis gerąja patirtimi su lopšeliodarželio ar kitų švietimo įstaigų pedagogėmis,
švietimo pagalbos specialistėmis

balandis

grupių pedagogės

6.1

6.5

6.6
6.7

6.8

sausis

gegužė

A. Koncienė,
S. Gedyminienė

birželis

grupių pedagogės

gruodis

R. Bačiulienė

visus metus

komisijos nariai

6.9

Lopšelio-darželio bendruomenės supažindinimas su
nuolat
naujais dokumentais, reglamentuojančiais specialųjį
ugdymą bei prevencinę veiklą
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

7.1

Bendradarbiavimas su Panevėžio PPT specialistais,
Panevėžio savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriumi, savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga,
vaiko teisių apsaugos tarnyba, socialinių paslaugų,
sveikatos priežiūros įstaigomis
Bendradarbiavimas su lopšelio-darželio savivaldos
institucijomis
Bendradarbiavimas su kitomis ikimokyklinio
ugdymo įstaigomis, ikimokyklinių įstaigų logopedų
metodiniu būreliu

7.2
7.3

komisijos nariai

esant reikalui
komisijos nariai

esant reikalui

komisijos nariai

esant reikalui

komisijos nariai
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