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KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO- DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS GRUPĖS 

NEĮGALIEMS VAIKAMS 2022 METŲ SOCIALINIO DARBO PLANAS  
 

Tikslas: Teikti ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams kvalifikuotą kompleksinę nuolatinės specialistų 
priežiūros reikalaujančią pagalbą bei ugdymą, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, poreikius ir interesus, lemiančius jų asmenybės vystymąsi. 
Uždaviniai:  

1. Užtikrinti saugią ir sveiką vaikui ugdymuisi ir vystymuisi aplinką. 
2. Užtikrinti kvalifikuotą reabilitacinių paslaugų komplekso teikimą. 
3. Organizuoti specialiųjų poreikių vaikų kvalifikuotą ugdymą, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, poreikius ir interesus, 

lemiančius jo asmenybės vystymąsi. 
4. Sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko socializacijai, ankstyvajai prevencijai, socialinių gebėjimų ugdymui, socialinių paslaugų teikimui. 
5. Stiprinti bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais. 
6. Kelti profesines kompetencijas, dalytis gerąja darbo patirtimi.      

 
1. Uždavinys - užtikrinti saugią ir sveiką vaikui ugdymuisi ir vystymuisi aplinką. 

Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės  

Įvykdymo  laikas 

1. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas 
ir užtikrinimas (ugdymo įstaigos 
lauko teritorija). 

Gerės vaiko fizinė 
sveikata užtikrinant 
saugią ir psichologiškai 
harmoningą aplinką. 
Atnaujinti lauko žaidimų 
aikštelę. 
Gerės vaikų socialinio 
emocinio ugdymo, 
šviesos terapijos taikymo 
galimybės. 

Direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams  
D. Pocevičienė, 
socialinė pedagogė  
J. Cikanavičienė 
 

Lauko klasės baldų 
atnaujinimas/įsigijimas 
naujų. 
Relaksacinio kampelio-
namelio tobulinimas 
sukuriant jame šviesos 
efektus. 
Sukurti edukacinę erdvę 
,,Emocijų pieva“. 

2022 m.  
I-IV ketvirtis 

 
 

2. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas 
ir užtikrinimas (ugdymo įstaigos 
patalpos). 

Rūbinėje dėl saugesnio 
vaikų apsirengimo-
nusirengimo  bus įrengti 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 

Turėklų 
įrengimas/pakeitimas. 

2022 m.  
I-IV ketvirtis 
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turėklai laiptams.  
3. Specialiojo transporto paslaugų 

teikimas. 
Bus suteikta galimybė 
rajone gyvenantiems 
neįgaliems vaikams 
ugdytis ir gauti socialines 
paslaugas įstaigoje. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 

 2022 m.  
I-IV ketvirtis 

 
 

 

2. Uždavinys - užtikrinti kvalifikuotą reabilitacinių paslaugų komplekso teikimą. 
Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės  

 

Įvykdymo  laikas 

1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
paslaugos: 

- Gydytojo-reabilitologo 
konsultacijos; 

- Bendrosios praktikos slauga; 
- Šviesos terapija; 
- Kineziterapija; 
- Ergoterapija; 
- Fizioterapija; 
- Gydomasis masažas; 
- Hidroterapija (perlinė vonia, 

masažinė pėdų vonelė); 
- Inhaliacinės procedūros. 

Gerės vaikų psichinė, 
fizinė sveikata, funkcinis 
mobilumas ir 
savarankiškumas. 
 
 

Sveikatos priežiūros 
specialistai, gydytojas-
reabilitologas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

2. Medicininių priemonių bazės 
stiprinimas. 
 
Bendrosios praktikos slauga 
 
 
Kineziterapija 
 
Masažas 
 
 
 

Gerės vaiko fizinė 
sveikata. 
 
Atpalaiduos raumenis, 
mažins raumenų spazmus. 
 
Gerės fizinis aktyvumas. 
 
Gerins kraujotaką, 
suaktyvins nervų sistemos 
veiklą, atpalaiduos pėdų ir 
kojų raumenis. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 
 
Bendrosios praktikos 
slaugytoja A. Ramonė 
 
Kineziterapeutas 
 
Masažuotoja 
R. Šumskienė 
 
 

 
 

 
Šildantys/šaldantys 
gelio kompresai. 
 
Irklavimo treniruoklis. 
 
Pėdų masažuoklis. 

 
 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 
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Aromaterapija 

 
Atpalaiduos, suteiks 
energijos, stiprės imuninė 
sistema. 

 
Masažuotoja 
R. Šumskienė 

 
Difuzorius aromaterapijai 
su garsu Oasis. 

 

3. Uždavinys - organizuoti specialiųjų poreikių vaikų kvalifikuotą ugdymą, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, poreikius ir 
interesus, lemiančius jo asmenybės vystymąsi. 
Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės 

Įvykdymo laikas 

1. Naujai atvykusių vaikų individualių 
poreikių nustatymas (sveikatos, 
vystymosi, ugdymo(si), specialiųjų) 
vertinimas ir individualių socialinės 
globos planų sudarymas (ISGP). 

Lavės vaikų gebėjimai, 
poreikiai ir interesai, 
lemiantys vaiko 
asmenybės vystymąsi.  

Individualių socialinės 
globos planų rengimo 
komisija. 

 2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

2. ISGP planų peržiūros vykdymas, 
koregavimas, tikslinimas. 

Pasiektų rezultatų analizė, 
įvertinant vaiko poreikių 
pokyčius bei naujų 
priemonių, susijusių su 
poreikių tenkinimu 
numatymas. 

Individualių socialinės 
globos planų rengimo 
komisija (ne rečiau kaip 1 
kartą per metus arba pagal 
reikalingumą). 
Planų peržiūra 2 kartus 
per metus. 

 2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas. 
 
 

Lavės vaikų socialiniai, 
savitarnos bei savitvarkos, 
elgesio, etiketo, higienos, 
savarankiškumo įgūdžiai 
socialinės globos įstaigoje, 
namuose ar už jų ribų. 
Gerės vaiko 
savarankiškumas atliekant 
kasdienius buitinius 
darbus. 

Socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala 
 
 
 
 

Metodinės priemonės:  
„Stalo serviravimo 
padėkliukas“. 
 „Vaiko pareigos 
namuose“. 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

4. Tikslingas ugdymo turinio 
planavimas, atsižvelgiant į 
individualius vaikų poreikius. 
 

Ugdysis meninė, 
komunikavimo, pažinimo, 
socialinė kompetencijos. 
Lavės individualumas, 

Dienos socialinės globos 
grupių neįgaliems 
vaikams  pedagogės 

 2022 m.  
 I-IV ketvirtis 
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 kūrybiškumas, saviraiška. 
Ugdysis atsižvelgiant į 
amžių, brandą, gebėjimus, 
poreikius, norus. Taikomi 
aktyvesni STEAM 
metodai. 

5. Informacinių technologijų taikymas 
ugdymo procese. 
 
 

Gerės vaikų socialinė, 
pažinimo, informacinio 
raštingumo kompetencija. 

Dienos socialinės globos 
grupių neįgaliems 
vaikams  pedagogės 

Sukurta ne mažiau kaip 2 
IT metodinės priemonės. 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

6. Kryptingas ir efektyvus švietimo 
pagalbos specialistų pagalbos 
teikimas. 
 
 

Sistemingi individualūs, 
grupiniai užsiėmimai, 
kurių metu lavinami vaikų  
socialiniai, bendravimo, 
bendradarbiavimo 
įgūdžiai.  
Lavės kalbos jausmo 
suvokimas, atmintis, 
vaizduotė, dėmesys, 
motyvacija kalbėti, 
emocingumas. 
Ugdysis domėjimasis, 
gebėjimas vartoti kalbą, 
suvokti sakytinės kalbos 
prasmę, kalbinis 
kūrybiškumas. 
Gerės švietimo pagalbos  
teikimo veiksmingumo 
įvertinimas. 

Socialinė pedagogė  
J. Cikanavičienė 
 
 
 
 
 
 
 
Specialioji pedagogė, 
logopedė V. Bilienė  
 

Priemonė individualiems 
vaiko įgūdžiams, daromai 
pažangai įvertinti 
,,Ugdytinio emocijų 
suvokimo ir raiškos bei 
savireguliacijos ir 
savikontrolės stebėjimas 
ir vertinimas“. 
 
Sukurta ne mažiau kaip 1 
priemonė vaikų kalbos 
lavinimui. 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

 
4. Uždavinys – sudaryti prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai, ankstyvajai prevencijai, socialinių gebėjimų ugdymui, socialinių 

paslaugų teikimui. 
Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės 

Įvykdymo laikas 

1. Socialinių ir emocinių kompetencijų Lavės vaikų emocinis Grupių mokytojos, Paruošti ne mažiau kaip 2 2022 m.  
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lavinimas pagal „Kimoči“ programą.  
 

intelektas, skatinamas 
pozityvus elgesys vaiko 
charakteriui ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžiams lavinti.  

socialinė pedagogė  
J. Cikanavičienė 
 

socialinio ir  emocinio 
ugdymo priemones 
papildančias programą. 

 I-IV ketvirtis 

2. Sėkmingos socializacijos 
ikimokyklinio amžiaus dienos 
socialinės globos vaikams 
sudarymas. 

Bus sudaryta palanki, 
padrąsinanti visavertės 
asmenybės vystymuisi 
aplinka. 
Formuojamas ir 
skatinamas pozityvus, 
mandagus elgesys. 

Socialinė pedagogė  
J. Cikanavičienė 
 

Metodinė priemonė 
,,Pasisveikinkime/ 
atsisveikinkime kitaip“. 

Priemonė tinkama 
elgesiui modeliuoti 
,,Pozityvaus elgesio 
skatinimo lentelė“. 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

3. Dalyvavimas projektinėje veikloje: 
- Sporto projektas „Saugus, 

aktyvus ir sveikas“: 
1. „Kad vanduo netaptų 

priešu“. 
2. „Saugus, aktyvus ir sveikas“. 

 
- Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos projektas 
„Futboliukas“. 

 
 

Galimybė įstaigos 
bendruomenės ir 
socialinių partnerių 
pastangomis plėsti 
lopšelio-darželio 
bendruomenės žinias bei 
įgūdžius 
padedančius ugdyti, 
saugoti ir stiprinti fizinę 
vaiko sveikatą tenkinant 
saugumo, aktyvumo, 
saviraiškos poreikius. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė, 
sveikatos priežiūros 
specialistai, pedagogai. 

Dalyvauti ne mažiau kaip 
2 įstaigos, rajoninėse, 
respublikinėse 
projektinėse veiklose. 

 
 
 

2022-03-21/25 
2022-05-2/6  

 
 
 

2022 m. 

4. Dalyvavimas tradiciniuose lopšelio-
darželio, rajoniniuose, 
respublikiniuose renginiuose, 
šventėse, akcijose, parodose. 

Gerės vaikų integracija 
ugdymo įstaigoje, ugdysis 
meninė, komunikavimo, 
pažinimo, socialinė 
kompetencijos. 
lavės individualumas, 
kūrybiškumas, saviraiška. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė, 
sveikatos priežiūros 
specialistai, švietimo 
pagalbos specialistai ir 
pedagogai. 

Dalyvauti ne mažiau kaip 
2 įstaigos, rajoniniuose, 
respublikiniuose 
renginiuose, šventėse, 
akcijose, parodose. 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

5. Organizuoti įstaigos, rajoninius, 
respublikinius renginius, parodas. 
 

Lavės vaikų socializacijos, 
pozityvaus elgesio 
įgūdžiai. Skatinamas 

Dienos socialinės globos 
grupių neįgaliems 
vaikams  pedagogės, 

Suorganizuoti ne mažiau 
kaip 4 įstaigos, rajoninius 
ar respublikinius 
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bendravimas ir 
bendradarbiavimas tarp 
ugdymo įstaigų.  
 

švietimo pagalbos 
specialistai. 
 
 
 

renginius, parodas. 
 
Šv. Valentino diena. 
 
,,Sąmoningumo didinimo 
mėnuo BE PATYČIŲ 
2022“. 
Vaikų gynimo dienos 
minėjimas. 
Sveikinimosi diena. 
 
Tolerancijos diena. 
 
Tarptautinės neįgalių 
dienos minėjimas. 
 
Respublikinė kūrybinių 
darbų paroda ,,Gražiausi 
žiedai“ (STEAM). 

 
 
2022 m.  
vasario mėn. 
2022 m. kovo mėn. 

 
 

2022 m. birželio 
mėn. 
2022 m. lapkričio 
mėn. 
2022 m. lapkričio 
mėn. 
2022 m. gruodžio 
mėn. 
 
2022 m. I ketvirtis 

5. Socialinių paslaugų kokybės 
vertinimo klausimynas. 
 
 
 

Apklausa atliekama 
siekiant išsiaiškinti 
socialinių darbuotojų 
nuomonę apie teikiamų 
bendrųjų, socialinės 
priežiūros, ilgalaikės, 
trumpalaikės, dienos 
socialinės globos asmens 
namuose ir institucijoje 
paslaugų kokybę, 
darbuotojų darbo aplinkos 
vertinimą ir darbo 
organizavimo efektyvumą. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė, 
socialinė darbuotoja A. 
Plamadiala 

Darbuotojų apklausą 
atlikti www.apklausa.lt 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
anketinė apklausa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 m.  
sausio mėn. 

6. Dienos socialinės globos padalinio 
socialinės globos normų atitiktis ir 
įsivertinimas 

Teikiant socialinę globą 
vaikams, užtikrinti dienos 
socialinės globos kokybės 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 

Darbuotojų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
anketinė apklausa. 

2022 m.  
III ketvirtis 
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reikalavimus.  
 

5. Uždavinys – stiprinti bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais. 
Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės 

Įvykdymo laikas 

1. Vaikui su negalia ir tėvams 
(globėjui, rūpintojui) galimybė 
susipažinti su dienos socialinės 
globos padalinio veikla ir 
teikiamomis paslaugomis. 

Gerės informacijos apie 
dienos socialinės globos 
padalinio teikiamas 
paslaugas, personalą ir 
veiklą.  

Direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams  
D. Pocevičienė, 
socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala 

Lankstinukas „Dienos 
socialinė globos grupė“ 

2022 m.  
sausio mėn. 

2. Tėvų informavimo ir konsultavimo 
veiklos plano rengimas ir 
įgyvendinimas. 

Gerės informacijos apie 
ugdymo proceso 
organizavimą padalinyje, 
vaikų ugdymo(si) 
poreikius bei socialinę 
globą pateikimas. 

Dienos socialinės globos 
padalinio tėvų 
informavimo ir 
konsultavimo darbo grupė 

Tėvų informavimo ir 
konsultavimo veiklos 
planas 2021-2022 m.m. 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas 
su tėvais: 
1. Bendradarbiavimo sutarties su 
tėvais (globėjais, rūpintojais) 
sudarymas. 
2. Darbas su soc. rizikos šeimomis. 
3. Konsultavimas ir tarpininkavimas 
įvairiais socialiniais klausimais. 
4. Rekomendacijų, lankstinukų 
ruošimas. 
5. Grupių tėvų susirinkimai. 

Gerės bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
tėvais santykiai, taps 
atviresni neformalūs 
santykiai tarp tėvų ir 
dienos socialinės globos 
padalinio specialistų.  

Direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams  
D. Pocevičienė, 
socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala, 
grupių mokytojos, 
sveikatos priežiūros 
specialistai 

Parengti ne mažiau kaip 2 
informacines skrajutes 
tėvams aktualia tema. 

 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

 
 
 
 
 
 

2022 m.  
gegužės mėn. 

2022 m.  
spalio mėn. 

 
4. Ryšių su visuomene plėtojimas. Padidės tėvų 

informuotumas, dienos 
socialinės globos 
padalinio veiklos sklaida. 

Direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams  
D. Pocevičienė,  
socialinė darbuotoja 

 2022 m.  
 I-IV ketvirtis 
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Informacijos sklaida 
įstaigos tinklapyje, 
internetinėje erdvėje, 
vietinėje spaudoje apie 
padalinio teikiamas 
paslaugas, personalą, 
geruosius pavyzdžius. 

 A. Plamadiala  
 
 
 
 
 

 
5. Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su kitomis institucijomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
socialiniais partneriais. 

Pagerės tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas su 
VTAT, švietimo, 
sveikatos priežiūros, 
teisėsaugos ir kitomis 
institucijomis. 

Direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams  
D. Pocevičienė, 
dienos socialinės globos 
grupių neįgaliems 
vaikams pedagogai, 
specialistai 

 2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

 

 

6. Uždavinys – kelti profesines kompetencijas, dalytis gerąja darbo patirtimi. 
Eil. 
Nr. 

 

Priemonės  Laukiamas rezultatas 
 
 

Atsakingas Numatytos/planuojamos 
priemonės 

Įvykdymo laikas 

2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Tobulės socialinių 
darbuotojų ir pedagogų 
kvalifikacija ir 
kompetencijos. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 
 

Socialiniai darbuotojai, 
socialinio darbuotojo 
padėjėjai tobulins 
profesinę kompetenciją, 
dalyvaudami mokymuose 
ne mažiau kaip 16 val. 
per metus. 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 

 

3. Darbuotojų dalyvavimas profesinės 
kompetencijos vertinime 
(įsivertinime). 

Tobulės socialinių 
darbuotojų profesinės 
kompetencijos dalyvaujant 
tobulinimo programose. 

Pavaduotoja socialiniams 
reikalams D. Pocevičienė 
 

Atlikti socialinių 
darbuotojų, socialinio 
darbuotojo padėjėjų 
kompetencijų 
įsivertinimo analizę. 
Išvadas pateikti SPPD 
sistemoje. 

2022 m.  
 
birželio/liepos mėn 

 

9. Dalijimasis kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, skaitytos literatūros ir 
kt.  įgytomis žiniomis. 

Dalintis informacija 
dienos socialinės globos 
grupėse vykdomų veiklų, 

 
 
 

 
 
 

2022 m.  
 I-IV ketvirtis 
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išvykų bei renginių 
akimirkomis. 
Dalintis informacija  
renginiuose, skaitytos 
literatūros ir  kt. įgytomis 
žiniomis tėvams, 
darbuotojams.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kineziterapeutė  
 
 
Kineziterapeutė 
 
 
Masažuotoja  
R. Šumskienė 
 
 
Masažuotoja  
R. Šumskienė 
 
 
Bendrosios praktikos 
slaugytoja A. Ramonė 
Bendrosios praktikos 
slaugytoja A. Ramonė 
 
Socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala 
 
Logopedė V. Bilienė 
 
 
Specialioji pedagogė 
 V. Bilienė 
 
 
Socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala 
 

 
 
Informaciniai 
lankstinukai-skrajutės: 
„Pagrindinės 
ortopedinės problemos“. 
 
„Vaikų kineziterapija – 
kas tai?“. 
 
„Kūdikių masažas – tai 
daugiau nei sumažėję 
pilvo diegliai“. 
 
„Gydomieji masažai – 
padeda sergantiems ir 
užkerta kelią ligoms“. 
 
„Inhaliacijos vaikams – 
kas tai?“. 
„Šildančio-šaldančio 
gelio kompreso nauda“. 
 
„Vaikų higienos įpročiai 
ir nešvarių rankų ligos“. 
 
„Kalbos ir komunikavimo 
ugdymas“. 
 
„Pažintinių funkcijų 
lavinimas“. 
 
Rekomendacijos: 
,,Kaip gerinti savo vaiko 
psichinę sveikatą?“. 
 

 
 
 
 

2022 m.  
gegužės mėn. 

 
2022 m.  

lapkričio mėn. 
 

2022 m.  
gegužės mėn. 

 
 

2022 m.  
lapkričio mėn. 

 
 

2022 m.  
gegužės mėn. 

2022 m.  
lapkričio mėn. 

 
2022 m.  

balandžio mėn. 
 

2022 m.  
balandžio mėn. 

 
2022 m. 

lapkričio mėn. 
 

 
2022 m.  

spalio mėn. 
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Mokytoja  
A.  Kumutaitienė 
 
Socialinė darbuotoja  
A. Plamadiala 
 
Mokytoja  
M. Čekanauskienė 

Video filmukai: 
 „Mums smagu 
„Lašiukų“ grupėje!“ 
 

,,Mokaus ir žaidžiu, kai 
daržely aš esu!” 
 

„Visa diena 
„Spinduliukų“ grupėje!“ 
 

 
2022 m.  

gegužės mėn. 
 

2022 m.  
birželio mėn. 

 
2022 m.  

gegužės mėn. 
 

_______________ 
 


