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KLAIPEDOS LOPSELTS-DAIUZELIS,,ZIOGELIS(
VAIKO GEROVES KOMISIJOS
2022 METIJ VETKLOS PLANAS

.ii: Tikslas - organizuoti ir koordinuoti prevencini darbq, Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir
palankios vaiko ugdymui aplinkos kiirimq, Svietimo programq pritaikym4 vaikams, turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq, pastebeti mokinio specialiqjq ugdymosi poreikius (iSskyrus poreikius,
atsirandandius del i5skirtiniq gabumq).

Uidaviniai:
1. tobulinti specialiqjq ugdymo(si) poreikiq turindiq vaikq visapusi5k4 poreikiq tenkinim4,.'^ bendradHi'ffir:T;li1Ht',iffilJffiJ:?,ove, 

teikti Bvietimo pagatbq;
3. teikti metoding informacij4,pagalbq specialiqjq ugdymo(si) poreikiq turindiq vaikq tevams

prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio Svietimo klausimais;
4. tobulinti metodini ir profesini pedagogq bendradarbiavim4, skleisti metodines naujoves,

dalintis gerqadarbo patirtimi spec. pedagogikos, psichologijos klausimais;
di? 5. ivykus krizei lop5elyje-darilelyje, t. y. netiketam klu pavojingam ivykiui, sutrikdandiam

iprast4 istaigos bendruomenes ar atskirq jos nariq veiklq, organizuoti krizes valdymo priemones;
6. uZtikrinti ugdytiniq pozityvq elgesi su bendraamZiais, kurti draugi5k4, sveikq, saugi4

atmosfer4;
7. igyvendinti smurto ir patydiq prevencini darbq, pasirei3kus patydiq apraiBkoms nedelsiant

jas stabdyti;

Eil.
Nr.

PriemonOs
Vykdymo
terminas

Atsakingi
asmenvs

1 Sudaryti lop5elio - darZelio Vaiko geroves komisijos veiklos
plan4 2022 metams

Sausis Direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui
L.Maderniene

2, Aptarti darbo su vaikais, turindiais specialiqjq poreikiq
darbo metodus, temp4, uZduodiq individualizavimq,
diferencijavim4.
Teikti rekomendacijas ir konsultacijas ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ugdymo mokytojams, ugdyiniq tevams
(globej ams) pagal poreikius.
Oreanizuoti VGK posedZius.

Kart4 per 3

mdn.
Pagal
poreiki
Kartqper 2
men.

VGK nariai,
Logopedas
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Mademiene

Parengti VGK veiklos ataskait4. Gruodis Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene
VGK nariai,

4. Prevencines veiklos organizavimas



A

4.t Integruoti i ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programas prevencines programas

Pagal

numatytus
terminus

Direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui
L.Maderniene

4.2. Grupese vykdomos smurto prevencines programos, temos,
valandeles.

Pagal
numatytus
terminus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene
Mokvtoiai

4.3, Tarptautine programa,,Zipio draugaio' Pagal
numatytus
terminus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene
Mokwoiai

4.4. Respublikinis projektas,,Savaite be patydiq" Pagal
numatytus
terminus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene
Mokytoiai

4.5. Akcija ,,AS saugus kai Linau..." Pagal
numatytus
terminus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene

5. Prevenciniq programq, veiklq igyvendinimas

5.1. ,,Kimochisoo , ,,Zippio draugai'o programq integravimas i
ugdymo procesa

Nuolat Mokytojai

5.2. LR SMM ,,Gyvenimo igudZiq ugdymasoo Ikimokyklinis
amZius. Prosramos inteeravimas i usdvmo Drocesa

Nuolat Mokytojai

5.3. LR SMM,,Rengimo Seimai ir lyti5kumo programa"
Programos integravimas i ugdymo procesq

Nuolat Mokytojai

5.4. ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq
vartojimo prevencine programa" . Programos integravimas i
ugdomqji proces4.

Nuolat Logopede
Mokytojai

5.5. Susitikimas su Klaipedos PPT darbuotojais. Paskaitos tevams.

,,ftraukusis ugdymas"
Pasiruo3imas mokyklai
SusipaZinkime su l.-d. ,,Liogeliu" (vaikq adaptacija)

Vasaris

Kovas
GeguZe
BirZelis

Tevai
PPT
psichologai

5.6. Pagalba socialiai nesaugioms Seimoms.
Projekto,,Kompleksines paslaugos Seimai Klaipedos mieste"
igyvendinimas

Visus
metus

Mokytojai
Tevai

5.7. Informacijos i5 paskaitq, seminarq, konferencijq apie specialqji
ugdym4, sveik4 ir saugq gyvenim4 perdavimas istaigoje.

Pagal plan4 Visuomenes
sveikatos
biuras,
lektoriai,
psichologai,
pedaeosai

5.8. Tolerancijos projektas ,,Priimk mane toki, koks esuoo, su soc.
partneriais

Lapkritis Mokytojai



5.9. Diskusijq organizavimas grupese ,,Saugu ir nesaugu", ,,Mano

iausmai", ,,Man sunku draugauti. Padek man((

Pagal plan4 Mokytojai

5.1 0. Organizuoti edukacines i5vykas i PPK ir prie5gaisring
gelbej imo tarnybq, susitikimq su policij os specialistais.

Pagal
numatytus
terminus

Mokytojai

s,11 ,,Saugus kelias i darileli". Susitikimas su policijos darbuotojais,
pokalbiui apie saugq elgesi gatveje.

Spalis Policijos
komisariatas

5.12. Dalyvauti rajone, apskityje,
klausimais organizuojamuose
renginiuose.

respublikoje prevencijos
kvalifikacijos kelimo

Pagal
galimybes

VGK nariai,
pedagogai

5.13. Tarptautini s prevencini s kalbo s proj ektas,,Vaiko kelias i gr aZiq
kalb4. Laimingas vaikasoo

Visus
metus

logopedas,
pedagogai,
vaikai. tevai

6. Svietimo pagalbos teikimas logopedo veikla

6.t UZtikrinti vaikq, turindiq kalbejimo ir kalbos sutrikimq,
poreikiq tenkinimq ir tgstinum4:
o Gavus tevq sutikimq, atlikti pirmini ugdytiniq kalbos

ivertinim4 ir uZpildyti kalbos ivertinimo korteles;
o Aptarti ivertinimo rezultatus ir skirti specialqii (kalbos)

ugdym4;
o Individualiai konsultuoti pedagogus irtevus kalbos ugdymo

klausimais;

2022 m.
Sausis

rugsejis
Visus
metus
pagal
poreiki

Mokytojai

VGK,
logopedai,
pedagogai,
tevai.

6.2. Rinkti informacijq apie vaikus, turindius ugdymosi sunkumq;
Rinkti informacijq apie vaikus, turindius elgesio, emocijq
sunkumq;
o Gavus tevq sutikim4 atlikti pirminiivertinim4;
o Aptarti gautus rezultatus, esant reikalui siqsti i PPT

iSsamiam i5tyrimui ir i5vadq patvirtinimui;

Pagal
poreiki,
atsiZvelgia
nti
specialistq
rekomenda
ciias

Pedagogai,
logopede,
tevai, VGK.

6.3. Sudaryti, teikti tvirtinti Klaipedos PPT istaigos Svietimo
paealbos saveiu saraSa

Sausis
Rugseiis

Logopedai

6.4. Ugdytiniq I ir II pusmedio kalbos pasiekimq vertinimas ir
tolimesniq rekomendacijq teikimas

Sausis -
geguLe

Logopedai

6.5. Bendradarbiauti su ugdytiniq tevais, grupiq mokytojais
iveikiant vaiku kalbeiimo ir kalbos sutrikimus

Nuolat Logopedai

6.6. Dalyvauti raj one, apskrityj e,

vaikq ugdymo klausimais
tobulinimo renqiniuose

respublikoje specialiqjq poreikiq
organizuoj amuose kvalifi kacij os

Pagal
galimybes

Pedagogai,
VGK nariai.

6.7. Aptarti bflsimq pirmokq pasiruo5im4 mokyklai,
Teikti rekomendacijas mokykloms, vaikams kuriems buvo
teikiama logopedo pagalba

GeguZe
BirZelis

VGK naiai,
prieSmokykli
nio ugdymo
mokytoios

6.8. Bendradarbiauti su

ugdymo klausimais
Klaipedos PPT specialistais specialiojo Pagal

poreiki
Logopedai

6.9. Pranesimas i stai go s mokytoj ams metodiniame po sedyj e

,,Girdimojo suvokimo, tarties lavinimas iaidLiant, Laidimai
kalbos lavinimui."

Kovas Logopedai



6.10. Tevq konsultavimas. Lankstinukai, Svieteji5ka mediliaga

tevams,,V aikq kalbo s ruida' 
o, 

"Kalb o s u gdymo Laidimaio 
o

Tevq dalyvavimas logopedo uZsiemimuose, nuotolines
konsultaciios

Per metus Logopedai

7.Ikizi valdymas

1.1 I5kilus lrrizei vadovautis Klaipedos l,-d. ,,Ziogelis" kriziq
valdymo mokykloje tvarkos apraBu

Susidarius
krizinei
situacijai

Pavaduotoja
ugdymui
L.Maderniene,
I(tiziq
valdymo
grupes nariai

I5kilus krizei, ivertinti krizes aplinkybes, parengti kizes
veiksmq valdymo ir iveikimo planq

7.2. Parengti informacij4 ir informuoti apie krizg pagal i5kilusios
krizes reikalingum4 numatyt4 Klaipedos l.-d. ,,Ziogelis" kriziq
valdymo mokykloje tvarkos apra5e. Lop5elio - darLelio
bendruomeng, Ziniasklaid4, istaigos savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4, prireikus - teritoring policijos
istaiea, vaiko teisiu apsausos tarnyba ar kt.

Susidarius
krizinei
situacijai

VGK
Kriziq
valdymo
grupes nariai

7 .3. [vertinti istaigos bendruomenes grupes ar asmenis, kuriems
reikalinga Svietimo pagalba ir organizuoti jos teikim4

Susidarius
krizinei
situacijai

I(riziq
valdymo
grupes nariai
VGK

7.4. Kelti kvalifikacijq krizes valdymo klausimais Per metus Kriziq
valdymo
grupes nariai
VGK

Parenge lop5elio-darLelio ,,Ziogelis" VGK pirmininke, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mademiene


