Priedas Nr. 8
PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2022 m.
Vykdymo
Veiklos kryptys
laikas

Eil.
Nr.
POSĖDŽIAI
1.
1. Dėl vaikų lankančių logopedines pratybas, SUP sąrašų
2022 m.
aptarimo (SUP sąrašą pristato logopedai).
sausio mėn.
2. Dėl logopedinių pratybų 2021–2022 m.m. II-o
pusmečio tvarkaraščio aptarimo (logopedai).
3. Dėl logopedines pratybas lankančių vaikų individualaus
darbo, grupių ir pogrupių 2021–2022 m. m. II-o
pusmečio sąrašo aptarimo (logopedai).
4. Dėl logopedo 2021–2022 m.m. I-o pusmečio ataskaitos
aptarimo (logopedai).
5. Dėl pranešimo „Adaptacija ankstyvojo amžiaus
grupėje“ aptarimo („Varliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių
mokytojos ).
2.
1. Dėl logopedo 2021–2022 m.m. II-o pusmečio ataskaitos
2022 m.
aptarimo (logopedės).
gegužės mėn.
3.
1. Dėl vaikų lankančių logopedines pratybas, 2022-2023
2022 m.
m. m. I-o pusmečio SUP sąrašų aptarimo (SUP sąrašą rugsėjo mėn.
pristato logopedai).
2. Dėl logopedinių pratybų 2022–2023 m.m. I-o pusmečio
tvarkaraščio aptarimo (logopedai).
3. Dėl logopedines pratybas lankančių vaikų individualaus
darbo, grupių ir pogrupių 2022–2023 m.m. I-o
pusmečio sąrašo aptarimo (logopedai).
4.
1. Dėl Lopšelio-darželio „Liepaitė“ vaiko gerovės
2022 m.
komisijos 2022 m. veiklos ataskaitos parengimo.
gruodžio
2. Dėl Lopšelio-darželio „Liepaitė“ vaiko gerovės
mėn.
komisijos 2023 m. veiklos plano sudarymo.
5.
Pasitarimai iškilusiems klausimams aptarti.
Pagal poreikį
PREVENCINĖ VEIKLA
1.
Socialinių įgūdžių ugdymo prevencinių programų
įgyvendinimas: „Zipio draugai’’ priešmokyklinėje grupėje;
„Kimochis“ – ikimokyklinėse grupėse.
2.
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programos“ integravimas į ugdymo
turinį.
3.
Projekto ,,Būk saugus“ integravimas į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas.
4.

Paskaita tėvams „Mano vaikas priešmokyklinukas“.

5.

Paskaita tėvams „Aš-pirmokas“.

Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus
2022 m.
gegužės mėn.
2022 m.
gegužės mėn.

Atsakingi
asmenys, dalyviai
MVGK
pirmininkas

MVGK
pirmininkas
MVGK
pirmininkas

MVGK
pirmininkas

MVGK
pirmininkas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Pasvalio rajono
savivaldybės
Švietimo pagalbos
tarnybos
1

6.
7.

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena.
Pasaulinė psichikos sveikatos diena.

ĮTRAUKUSIS (SPECIALUSIS) UGDYMAS
1.
1.1. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pirminis
vertinimas, specialiųjų ugdymosi poreikių
lygio nustatymas.
1.2. Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus,
grupinių, pogrupinių bei individualiųjų logopedinių
pratybų programų parengimas.
1.3. Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo pristatymas
VGK.
1.4. Pedagogų ir specialistų parengtų pritaikytų ugdymo
programų ir (ar) individualių pagalbos planų specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams aptarimas ir
suderinimas.

2022-09-09
2022-10-10

2022 m.
sausio,
rugsėjo mėn.

psichologas
Pasvalio rajono
savivaldybės
Visuomenės
sveikatos biuras
Logopedai

2

