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Tikslas: 
            1. Skatinti individualius asmenybės pasiekimus saugioje ir sveikoje aplinkoje, didinti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) veiksmingumą, sudarant palankias 

ugdymosi sąlygas jų saviraiškai pagal jų galias ir gebėjimus.  

 

Uždaviniai: 
1. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbos teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, teikiant metodinę pagalbą   pedagogams, tėvams (rūpintojams, globėjams) dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikų ugdymo.        

            2. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius, įgyvendinti vaikų socialinio ir 

emocinio, sveikatos stiprinimo, prevencines programas ( integruojant jas į ugdymo procesą).  

            3. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, švietimo ir informacinę pagalbą 

vaikams, organizuoti vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą įstaigoje ir Panevėžio 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 

            4. Tobulinti metodinį ir profesinį pedagogų bendradarbiavimą, skleisti metodines naujoves, 

dalintis gerąja darbo patirtimi. 

            5. Organizuoti ir koordinuoti krizių valdymą, ištikus netikėtiems ir pavojingiems įvykiams 

įstaigoje.  

            6. Neleisti į įstaigą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų 

ugdytiniams. 

            7. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais vaiko gerovės 

užtikrinimo klausimais.  

   

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys Vykdymo laikas Atsakingi asmenys 

1. VGK posėdžiai. Kartą per tris 

mėnesius ( esant 

reikalui ir 

dažniau) 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui  

A. Švaplienė 

2. VGK pasitarimai. Pagal poreikį Dir. pavaduotoja 

ugdymui  

A. Švaplienė 

Specialusis ugdymas  

3. Ugdytinių, turinčių ugdymo sutrikimų, pradinio 

įvertinimo atlikimas. Specialiųjų poreikių 

asmenų sutrikimų lygio nustatymas. 

Visus metus VGK nariai  



4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

ugdytinių sąrašų tikslinimas.  

Pagal poreikį Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė  

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, 

metodinė pagalba vaikų ugdymo klausimais. 

Visus metus VGK nariai  

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

pasiekimai, tolimesnio vaikų ugdymo 

numatymas.  

Ne rečiau kaip 

kartą per 

pusmetį.  

Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė  

7. Metodinės medžiagos, ugdymo priemonių 

darbui su SUP turinčiais vaikais kaupimas ir 

rengimas, literatūros apie specialųjį ugdymą 

kaupimas. 

Nuolat VGK nariai  

8. Bendradarbiauti su Panevėžio PPT dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo. 

Pagal poreikį Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė 

9. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

ugdytinių dokumentų tvarkymas. 

Visus metus Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė 

10. Užtikrinti vaikų, turinčių kalbos ir tarties 

sutrikimų poreikių tenkinimą ir jų tęstinumą: 

* aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių turinčių 

ugdytinių pasiekimus ir nesėkmes su 

auklėtojomis ir tėvais; 

* prireikus siūlyti tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaiko specialiuosius (kalbos) 

ugdymosi poreikius įvertinti PPT; 

* prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir 

fizines galias atitinkančią ugdymo ir lavinimo 

įstaigą; 

* teikti rekomendacijas pedagogams bei tėvams 

dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, ugdymo 

priemonių naudojimo; 

* bendradarbiauti su kitais miesto logopedais. 

Visus metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas. 

Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė 

11. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

pasiekimų, ugdymo(si) sunkumų, tolimesnio 

vaikų ugdymo prioritetų, metodų, būdų bei 

priemonių aptarimas. 

Ne rečiau kaip 

kartą per 

pusmetį. 

Logopedės 

I. Čekanauskaitė 

A. Nevedonskienė  

12. Rengti informacinius stendus, lankstinukus ir 

kt. padalomąją medžiagą apie specialųjį 

ugdymą. 

Pagal poreikį 

metų eigoje. 

VGK nariai 

Prevencinis darbas  

13. Tęsti tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimą (socialinių ir sunkumų įveikimo 

įgūdžių programa).  

Visus metus Dir. pavaduoja 

ugdymui  

A. Švaplienė 

14. Socialinio – emocinio intelekto ugdymo 

programos „Kimochi“ įgyvendinimas 

Visus metus Pedagogai 



15. Medžiagos sveikos gyvensenos, socialinių 

veiksnių prevencijos temomis rinkimas, stendų, 

lankstinukų  išleidimas sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais. 

Visus metus VGK nariai  

16. Bendradarbiavimas su Vaikų teisių apsaugos 

skyriaus specialistais, Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio 

policijos komisariato viešosios tvarkos 

skyriumi, Visuomenės sveikatos biuru, 

Pedagogine psichologine tarnyba, Pedagogu 

švietimo centru. 

Visus metus VGK nariai  

17. Dalyvavimas miesto organizuojamuose 

renginiuose, akcijos, projektuose, 

propaguojančiuose sveiką gyvenseną.  

Visus metus VGK nariai  

18. Dalyvavimas miesto organizuojamuose 

renginiuose, akcijose, projektuose prieš 

narkomaniją.  

Pagal poreikį VGK nariai  

19. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą. 

Pagal poreikį Dir. pavaduotoja 

ugdymui  

A. Švaplienė 

20.  Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

įstaigos bendruomenę/ žiniasklaidą, įstaigos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugos tarnybą. 

Pagal poreikį Dir. pavaduotoja 

ugdymui  

A. Švaplienė 

21. Policijos pareigūnės R. Gustaitienės paskaita . Pagal poreikį VGK nariai  

22. Vaikų maitinimo ir higienos administratorės  

paskaita/veiklos su ugdytiniais. 

Pagal poreikį R. Marcinkevičienė 

23. VŠĮ „Ori šeima“ seminaras tėvams.  Pagal poreikį VGK nariai  

 

24. Dalyvavimas seminaruose, kursuose.  Pagal poreikį VGK nariai  

25. Bendradarbiavimas su Panevėžio kolegijos 

MSMF studentais. 

Pagal poreikį R. Budriūnienė 

26. Psichologo paskaita  auklėtojoms, tėvams. Pagal poreikį VGK nariai  

27. Panevėžio miesto savivaldybės  Visuomenės 

sveikatos biuro atstovės veiklos su grupių 

ugdytiniais. 

Visus metus D. Griškėnienė 

28. Dalyvavimas seminaruose, kursuose.  Pagal poreikį VGK nariai  



29. Tęsti dalyvavimą „Sveikatos želmenėliai“ 

asociacijos renginiuose.  

Visus metus VGK nariai  

30. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

Sausis Pedagogai 

31. Virtuali viktorina skirta vasario 16-ajai „Mano 

šalis-Lietuva“.  

Vasaris A. Nevedonskienė 

I. Čekanauskaitė 

32. Savaitė be patyčių.  

Renginys skirtas tarptautinei Dauno dienai 

paminėti.  

Kovas Pedagogai 

A. Nevedonskienė 

I. Čekanauskaitė 

33. Pasaulinės knygos dienai paminėti skirtas 

renginys „Mus kalbina knygos lapeliai“ . 

Balandis A. Nevedonskienė 

I. Čekanauskaitė 

34. Sporto šventė „Mes sveiki ir laimingi“.  Birželis V. Pupeikienė 

35. Judrioji savaitė. Programa „Be active“. Rugsėjis R. Kazlauskienė 

V. Pupeikienė 

36. Sveikos mitybos savaitė.  Spalis L. Vaičelienė 

37. Tarptautinė draugo diena.  Lapkritis R. Stumbrienė 

R. Grakauskienė 

D. Jovaišienė 

38. Tolerancijos diena.   Pagal miesto 

renginių planą 

VGK nariai  

39. Renginys. Advento sulaukus. Gruodis B. Bajoriūnienė 

D. Vaičiulienė 

 

 


