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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
2021 METŲ
VEIKLOS PLANAS
I. TIKSLAS
Kurti saugią, palankią bei aktyvinančią vaiko ugdymui(si) aplinką, organizuoti ir
koordinuoti kokybišką švietimo pagalbos teikimą, prevencinę veiklą.
II. UŽDAVINIAI
1. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą
pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) vaikų ugdymo organizavimo, švietimo pagalbos
teikimo, socialinės gerovės, tinkamo elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais.
3. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias ugdytinių sveiką gyvenseną, dalyvaujant
įvairiuose projektuose, akcijose, konkursuose.
4. Įvykus ekstremaliai krizinei situacijai, organizuoti jos valdymo priemones.
5. Koordinuoti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto,
patyčių, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencinių programų vykdymą.
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

1.6

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
Vaikų emocijų, elgesio ir kt. problemos, jų
analizavimas, apibendrinimas
Tėvų atsiskaitymas už vaikų išlaikymą lopšelyjedarželyje
Koordinuojamų prevencinių sričių vykdymo analizė
ir atsiskaitymas

rugsėjis ir esant
reikalui
esant poreikiui
sausis, gegužė

esant reikalui
esant reikalui

2 kartus per metus

Logopedės;
A. Koncienė,
I. Komžienė
komisijos nariai
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
IU ir PU mokytojos
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
V. Pečiulis
komisijos nariai

1.7

Vaikų adaptacija lopšelyje-darželyje

lapkritis

IU ir PU mokytojos

1.8

Vaiko gerovės komisijos 2021 m. veiklos ataskaita

gruodis

VGK pirmininkas

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

rugsėjis ir esant
reikalui

A. Koncienė,
I. Komžienė

rugsėjis ir esant
reikalui

A. Koncienė,
I. Komžienė

2.3

Pirminis ir pakartotinis specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių vaikų vertinimas Panevėžio PPT

esant reikalui

A. Koncienė,
I. Komžienė

2.4

Pedagogų ir specialistų individualių pagalbos
vaikui planų rengimas, aptarimas ir suderinimas.

rugsėjis

A. Koncienė,
I. Komžienė

2.5

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

2 kartus per metus

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
Dalyvavimas visuotiniuose, grupių tėvų
pagal poreikį
susirinkimuose, informacijos ir rekomendacijų
teikimas 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

A. Koncienė,
I. Komžienė
IU ir PU mokytojos
IU ir PU mokytojos

2.1

2.2

2.7
2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

IU mokytojos,
logopedės
logopedės,
IU ir PU mokytojos
komisijos nariai

Logopedės,
komisijos nariai

Dalyvavimas respublikinės ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
organizuojamuose sveikatingumo projektuose
Tęsti tarptautinės programos „Zipio draugai“
vykdymą (socialinių ir sunkumų įveikimo įgūdžių
programa)
Ugdytinių dalyvavimas Visuomenės sveikatos biuro
specialistės organizuojamose veiklose, renginiuose

visus metus

asociacijos nariai

Visus metus

Renginiai su socialiniais partneriais

Visus metus

Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
Sandra Petronienė
Panevėžio
visuomenės
sveikatos biuro
specialistė ir
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
V. Pečiulis

Visus metus

3.5

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas sveikatos
biuro specialistės organizuojamose veiklose,
renginiuose

Visus metus

3.6

Socialinė akcija „Padėkime paukšteliams žiemą“

sausis

3.7

Snieguotas eksperimentas “Nulipdyk ką nors
nepaprasto”

sausis

3.8

Smagi diena su Smart lenta skirta Vasario 16 d.
“Pelėdžiukų” ir “Bitutės” grupės vaikams,
lankantiems logopedines pratybas
Dalyvavimas respublikinėje akcijoje
„Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių“

3.10

Projektas “Miklūs piršteliai - graži kalba”- skirtas
tarptautinei logopedo dienai paminėti. I dalis
(“Drugelių”, “Nykštukų” gr. vaikams)
Spalvotų kojinių diena “Saulutės”

3.11

Renginiai „Žemės dienai“

3.12

Smagi diena su Smart lenta “Velykiniai margučiai”“Ąžuoliuko” ir “Saulutės” PU grupės vaikams,
lankantiems logopedines pratybas
Projekto “Miklūs piršteliai - graži kalba” II dalis
(“Žuvytės”, “Boružėlės” gr. vaikams)

3.9

3.13

vasario 15 d.
Kovo mėn.

kovas

Kovas 19d.

kovas
balandis
gegužė

3.14

Respublikinis kūrybinis projektas “Emosiukai”tarptautinei šypsenos dienai paminėti.

3.15

Tarptautinė tolerancijos diena

3.16

Smagi diena su Smart lenta “Rudenėlio takučiu”“Žuvytės” ir “Boružėlės” grupės vaikams,
lankantiems logopedines pratybas
Bendradarbiavimo projektas “Robotukas Bitutė
keliauja” su Panevėžio r. Velžio lopšeliu-darželiu
“Šypsenėlė”

lapkritis

3.18

Baltojo angelo diena, spektaklis „Betliejus“

gruodis

3.19

Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose
projektuose vaikams, turintiems specialiųjų

3.17

spalis
lapkričio 16 d.

lapkritis

Visus metus

Panevėžio
visuomenės
sveikatos biuro
specialistė,
mokytojai
IU mokytoja
A. Rimkevičienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
PU mokytojos
J. Palilionienė,
S. Petronienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
IU ir Pu mokytojos
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
PU mokytojos
J. Palilionienė,
S. Petronienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė
Logopedės:
A. Koncienė,
I. Komžienė,
Panevėžio r. Velžio
l/ d “Šypsenėlė”
logopedė
S. Gedyminienė
PU mokytoja
R. Mauzienė
Logopedės:
A. Koncienė,

ugdymosi poreikių.

I. Komžienė

3.21

Dalyvavimas Panevėžio mieste, rajone, respublikoje
pagal planus
organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, akcijose, projektuose, konkursuose
prevencijos, vaiko gerovės klausimais
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

4.1

Įvertinti įstaigos grupes ar asmenis, kuriems
reikalinga pagalba ir organizuoti jos teikimą

6.1

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų žinių
sklaida, dalinimasis gerąja patirtimi su lopšeliovisus metus
komisijos nariai
darželio ar kitų švietimo įstaigų pedagogėmis,
švietimo pagalbos specialistėmis
Lopšelio-darželio bendruomenės supažindinimas su
nuolat
komisijos nariai
naujais dokumentais, reglamentuojančiais specialųjį
ugdymą bei prevencinę veiklą
6.
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3.20

komisijos nariai

komisijos nariai

Esant krizinei,
VGK nariai,
ekstremaliai
mokytojai
situacijai
4.2 Parengti krizių valdymo planą
Esant krizinei
VGK nariai,
situacijai
mokytojai
4.3 Esant ekstremalioms situacijoms lopšelyje-darželyje
Esant krizinei
Mokytojai
„Žilvitis“ organizuoti nuotolinį ugdymą
situacijai
5. BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS PREVENCINIAIS, VAIKO GEROVĖS KLAUSIMAIS

6.2

7.1

7.2
7.3

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

esant reikalui
komisijos nariai

esant reikalui

komisijos nariai

esant reikalui

komisijos nariai

_____________________________

