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              METINĖS  VEIKLOS  PROGRAMA 
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BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

Įstaiga             Jonavos rajono  vaikų  globos namai 

Tipas Vaikų globos namai Bendruomeniniai vaikų globos namai 

Teisinė forma    Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Adresas                    Mokyklos g.6, LT-55112, Jonava, Tarybų g. 4, Kulvos sen., Jonavos raj 

Telefonas/faksas      8 349 52442 

El.paštas                    jonavosvaikai@gmail.com 

Įkūrimo data         1994 m. rugpjūčio 18 d. 2017 m. rugpjūčio 28 d. 

            

            Vaikų globos namai yra sudėtinė socialinės globos ir švietimo sistemos dalis. Vaikų globos 

namų steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos struktūrą sudaro: administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, raštvedė-sekretorė), tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas (socialiniai pedagogai, 

socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, specialusis pedagogas, 

neformalaus ugdymo pedagogas, slaugytojas) ir aptarnaujantis   personalas. Jonavos rajono vaikų 

globos namuose gyvena našlaičiai ir be  tėvų globos likę vaikai nuo 1 iki 18 metų amžiaus  iš  

Jonavos rajono  seniūnijų, išimtinais atvejais, gyvenimo laikotarpis, vyresniems kaip 18 metų 

vaikams, gali būti pratęsiamas, esant asmens motyvuotam prašymui, įstaigos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios savivaldybės priėmusios sprendimą skirti socialinę globą asmeniui 

sutikimas ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus. 
1 lentelė. 
 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 

Vaikų skaičius 

2016 metais 

1. Jonavos miesto  12 

2. Ruklos 2 

3. Žeimių 3 

4. Šilų 8 

5. Bukonių 2 

6. Kulvos 1 

7. Užusalių 5 

8. Upninkai 7 

9. Dumsių 4 

2 lentelė. 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimas Vaikų 

skaičius 

1. Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla 24 

2. Kauno Karaliaus .Mindaugo mokymo centras 3 

3. Kauno maisto pram. ir prek. mokymo centras 1 

4. Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla 1 

5. Jonavos  jaunimo mokykla 2 

6. Vaikų socializacijos centras ,,Saulutė“ 1 

7. 
Kauno priklausomybės ligų centras, vaikų ir 

jaunimo skyrius 
1 

8. Kulvos pagrindinė mokykla 6 

9. Jonavos suaugusiųjų švietimo centras 2 

10. Jonavos politechnikos mokykla 3 
 

  

         Globojami vaikai ugdomi ir mokomi pagal amžių ir  gebėjimus:  2  ikimokyklinio amžiaus  

vaikai lanko lopšelį – darželį “Saulutė“.   Mokyklinio amžiaus vaikai  mokosi mokyklose (2 

lentelė). 

             Nuolatinė globa Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta 23 globojamiems 

vaikams. Laikinoji globa nustatyta 20 globojamų vaikų. Turime 18 globojamų vaikų, kuriems 

nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai: dideli specialieji ugdymosi poreikiai - 11 vaikų, vidutiniai 

specialieji ugdymosi poreikiai - 7 vaikams. Nustatytas neįgalumo lygis 9 vaikams (lengvas -2, 

vidutinis – 7). Vaikai gyvena  6 šeimynose ir Kulvos bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Kiekviena šeimyna yra pasirinkusi savo veiklos kryptį. Vienos šeimos vaikai apgyvendinami toje 

pačioje šeimynoje. Globojami  vaikai   ruošiami  savarankiškam gyvenimui pagal sudarytas 

programas: „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“, „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“, 

„Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, „Sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymo“, ,,Globojamų vaikų socialinių įgūdžių vasaros atostogų metu ugdymo 

programa“ 

                   Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-11 įsakymu Nr. A1-671 

nuo  2011 m. liepos 1 d. visi socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai turi aukštąjį socialinio 

pedagogo, socialinio darbuotojo arba jam prilyginamą išsilavinimą. Įstaigai 2014-12-16  Socialinių 

mailto:jonavosvaikai@gmail.com


paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikė licenziją 

socialinei globai teikti. Licenzijos rūšis –  institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusių 

be tėvų globos vaikiams, socialinės rizikos vaikams. 

                   Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės globos normų aprašu, Lietuvos higienos 

norma HN124;2009 “Vaikų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

globos namų nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo 

sprendimais. 

VIZIJA 

 

      Užtikrinti vaiko gerovę, saugumą, siekiant pozityvios jo socializacijos ir integracijos į 

visuomenę,  skatinant visavertę asmenybės raišką. 

 

          MISIJA 

     Kuriame globojamam (rūpinamam) vaikui artimą šeimai namų aplinką, kurioje formuojame 

atsakomybę, užtikrinant jo pareigas, stiprinant motyvaciją, pačiam spręsti savo problemas. Padedame 

siekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius pasiruošiant 

savarankiškam gyvenimui. 

 

                               VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

        Tikslas: Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam 

vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti 

kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti 

bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

 

 Uždaviniai: 

 Saugoti ir stiprinti globojamų (rūpinamų) vaikų fizinę ir psichinę  sveikatą,  formuojant 

sveikos gyvensenos įgūdžius per specialistų, šeimynos darbuotojų kompetencijų ugdymą, 

teikiant pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems  vaikams bei vaikams su 

specialiaisiais poreikiais. 

 

 Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius 

poreikius, gebėjimus, sudaryti sąlygas vaikams įgyti darbinių, namų ūkio, biudžeto 

tvarkymo, pirkimo bei kitų  gyvenimo  įgūdžių. 

 

 Ugdyti atsakomybę už patyčias, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, agresyvius, 

chuliganiškus veiksmus ir poelgius prieš vaikus ir darbuotojus, sudarant pareigas ir 

atsakomybę formuojančią aplinką,  mokant visuomenei priimtino elgesio normų, ruošiant 

vaikus pozityviai  integracijai į visuomenę. 

 

 Įgyvendinant Individualų socialinės globos planą (ISGP)  sukurti,  Socialinės globos normų 

aprašą, atitinkančias kasdienio gyvenimo sąlygas ir galimybes visapusiškai vaiko raidai. 

 

  Dirbant socialinį darbą su šeimomis, sudaryti sąlygas tėvų globos netekusiam vaikui grįžti į 

savo tėvų biologinę šeimą arba būti globojamam (rūpinamam) šeimoje, šeimynoje ar 

įvaikintam. 

 

 Teikti bendrąsias paslaugas buvusiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir palydėjimo 

paslaugas vaikams sulaukusiems pilnametystės. 



 

 

 

ŠEIMYNŲ  VEIKLOS  KRYPTYS    

 

 

Eil. 

Nr. 

Šeimynos 

pavadinimas 
        Veiklos  kryptys                Veiklos tikslas 

   

   1. 

  

1 šeimyna 

 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

 

 

Ugdyti gyvenimo įgūdžius mokant 

atsakomybės ir pozityvios 

integracijos į visuomenę 

 

   

   2. 

 

2 šeimyna 

 

 EKOLOGIJA: 

 „MES – GAMTOS  VAIKAI“ 

 

 

 

Ugdyti sveikos gyvensenos, mokant 

globojamus vaikus pasirinkti saugią 

ir sveiką aplinką, įgūdžius 

   

   3. 

 

3 šeimyna 

 

 SPORTINĖ   VEIKLA 

 

Stiprinti globojamų vaikų sveikatą ir  

gyvenimo sunkumų įveikimo 

įgūdžius per sportinę veiklą. 

 

  

   4. 

 

4 šeimyna 

 

 DARBINĖ VEIKLA 

 

Ruošti globojamus vaikus 

savarankiškam gyvenimui, ugdant jų 

darbinius įgūdžius. 

 

   

   5. 

 

5 šeimyna 

 

 SVEIKA  GYVENSENA 

 

Stiprinti globojamų vaikų sveikatą, 

ugdant sveikos gyvensenos, 

gyvenimo sunkumų įveikimo 

įgūdžius. 

 

  

   6. 

 

6 šeimyna 

 
 MENINĖ: RAIŠKA VAIZDU IR 

KŪRYBINĖ  SAVIRAIŠKA 

 

 

Ugdyti globojamų vaikų  socialinius 

įgūdžius, padedant save išreikšti per 

meninę, kūrybinę saviraišką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĮSTAIGOS  TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

 

Tikslas.  Atstovauti  globojamiems vaikams, įstaigos darbuotojams ir vietos bendruomenei. 

Uždaviniai: 
          Teikti siūlymus nustatant pagrindines įstaigos veiklos kryptis; 

          Pritarti įstaigoje rengiamiems dokumentams; 

          Teikti pasiūlymus dėl įstaigos finansinės veiklos organizavimo. 

 

 

Eil. 

Nr. 
             Renginio pavadinimas     Laikotarpis Atsakingas asmuo 

 

 

  1. 

 

Aptarti įstaigos tarybos  veiklos planą,  

ūkinės – finansinės veiklos įgyvendinimo 

kryptis. 

 

 

2018- 01- 03 

 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos nariai. 

 

 

   

2. 

 

Organizuoti  šventę įstaigos darbuotojoms 

 

2018 - 02 mėn. 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos nariai. 

 

 

  

  3. 

 

Svarstyti ir aptarti darbuotojų iškeltus 

klausimus, pasiūlymus dėl įstaigos veiklos 

tobulinimo.  

 

 

2018 m. 04-10 

mėn. 

 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos nariai. 

 

 

  

  4. 

 

Aptarti 2018 metų biudžeto lėšų tikslingą 

panaudojimą. 

Susipažinti su 2019 metų veiklos programa. 

 

 

 

2018 -12 -19 

 

Direktorė 

Įstaigos tarybos nariai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIALINIŲ  PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ  DARBUOTOJŲ 

PASITARIMAI 

 
Tikslas – spręsti socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų profesinius bei bendruosius klausimus 

Uždaviniai:  

                Aptarti iškilusias profesinio  bei socialinio ugdymo problemas, ieškoti sprendimo būdų; 

                Pristatyti įstaigos veiklos rezultatus už 2017 metus; 

             

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingi asmenys 

 

   1. 

 

Kompleksinės pagalbos galimybės  emocijų ir 

elgesio sutrikimų, priklausomybių turintiems 

vaikams: 

- Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo galimi sprendimo būdai vaikų 

globos namuose; 

-  Pozityvaus vaikų elgesio mokymo ir 

skatinimo būdai 

 

   

 

   2018-02-20 

 

 

 

Direktorė 

 Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai pedagogai 

 

 

  2. 

 

   Neigiamo pobūdžio įvykių įstaigoje 

dokumentavimas ir efektyvių pagalbos bei 

sprendimo būdų taikymas mokant vaikus 

pozityvaus elgesio ir įveikti turimas 

problemas 

 

  2018-03-21 

 

Direktorės     

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

 Socialiniai pedagogai 

 

 

  3. 

  

  Globojamų vaikų vasaros poilsio ir darbo 

vasaros metu organizavimo aptarimas:  

- Paauglių įsiliejimo į darbo rinką ypatumai. 

- Pareigos ir atsakomybė pagal individualius 

vaiko poreikius, gebėjimus. 

 

 

 

    2018-05-16 

Direktorės     

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

 Socialiniai   pedagogai 

 

 

  4. 

   Vaiko gerovės  užtikrinimas.  

- Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas 

įgyvendinant institucinės globos pertvarką. 

- Gyvenimo knygos metodo pristatymas. 

 

 

  2018-08-25 

 

Direktorė  

 Psichologas 

 Socialiniai pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           METODINĖS  VEIKLOS  PROGRAMA    2018 metų  

    

     Tikslas:   Koordinuoti ir diferencijuoti metodinę veiklą, siekiant įgyvendinti Lietuvos 
       Respublikoje priimtus įstatymus, rajono savivaldybės tarybos sprendimus, įstaigos  veiklos  

        programos  keltus uždavinius. 

     Uždaviniai: 
            Įvairaus amžiaus globojamus (rūpinamus) vaikus, mokant visuomenei priimtino elgesio 

normų  ir    savarankiškumo įgūdžių, , ugdant pareigas ir atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius, 

kurti pozityvios socializacijos aplinką  

            Skatinti socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų savišvietą, praktinės patirties sklaidą    

įstaigoje. 

            Sudaryti sąlygas darbuotojams siekti socialinio pedagogo  ar socialinio darbuotojo 

profesinės   kvalifikacijos. 

  

 

                                                  METODINIS DARBAS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. Siekti vaikų globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

planuojant ir organizuojant socialinį  darbą su 

globojamais (rūpinamais) vaikais. 

 

2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

Šeimynos  socialiniai 

pedagogai 

  2. Kelti vaikų globos namų socialinių pedagogų, 

socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų, 

socialinio darbuotojo padėjėjų profesinę 

kompetenciją. 

 

2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

Psichologas 

  3. Teikti profesinę pagalbą vaikų globos namų  

socialiniams pedagogams ir socialiniams 

darbuotojams,  aptarti iškilusias problemas ir jų 

sprendimo būdus. 

 

2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

Psichologas 

Spec. pedagogas 

  4. Vesti konsultacines valandėles socialiniams 

pedagogams  ir socialiniams  darbuotojams kaip 

dirbti:  

 

2018  m 

A. Skurdauskienė 
Vyr.socialinis darbuotojas 

Psichologas 

  4.1 - su vaikais turinčiais  specialiuosius poreikius;  Spec. pedagogas 

  4.2. - su  agresyvaus ir chuliganiško elgesio vaikais, 

turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimus;  
Spec. Pedagogas 

Psichologas 

  4.3. - šeimynos darbuotojų ir globojamų vaikų pareigų ir 

atsakomybės už savo poelgius ir veiksmus ugdymas.  

A. Skurdauskienė 

Direktorė 

Psichologas 

Spec. pedagogas 

  4.4. - Prevencijos ir intervencijos taikymas teikiant 

pagalbą psichiką veikiančias medžiagas 

vartojantiems vaikams 
 

A. Skurdauskienė 

Psichologas 

  5.     GRUPINĖS  KONSULTACIJOS: 
 

 

2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

  5.1. - Pasiruošimas įvairiems renginiams, numatytiems 

veiklos programoje. 
 A. Skurdauskienė 

5.2 Socialinės paramos, Švietimo skyrių, higienos centro 

medikų, psichologinių tarnybų rekomendacijų ir 

nurodymų vykdymui 

2018 m. 

Direktorė 

 Socialiniai pedagogai 

Psichologas 

  5.4. Rengimo šeimai, sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas vaikams pagal amžių ir brandą. 
2018 m. Socialiniai pedagogai 



6. 
INDIVIDUALIOS  KONSULTACIJOS: 

 
2018 m. A. Skurdauskienė 

6.1. 
Darbo vietoje, stebint globojamų (rūpinamų) vaikų 

veiklą, planuojant ir organizuojant jų veiklas. 
 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

6.2. Vaiko poreikių ir situacijos vertinimas.  
Direktorė 

Įstaigos specialistai 

6.3. 
Darbo su vaiko šeima priemonės ir metodai. 

 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

7. 
SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ,  SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ   

KVALIFIKACIJOS   KĖLIMAS: 2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

8. 

Teikti informaciją apie respublikoje ir mieste 

vykstančius renginius, seminarus, paskaitas, 

metodinius užsiėmimus 

2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

9. 

Su vaikais dirbantys darbuotojai nuolat tobulina 

žinias, kaip ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, ruošti 

savarankiškam gyvenimui, mokymuose, seminaruose 

bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

10. 

Socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai nuolat 

gilina turimas žinias šiose srityse: vaiko pareigos,  

atsakomybės už savo veiksmus ir poelgius, 

bendravimo ir bendradarbiavimo,  savarankiškumo, 

psichologinio atsparumo atskirais vaiko amžiaus 

tarpsniais  ir skleidžia gerąją patirtį įstaigoje 

metodinių pasitarimų ir valandėlių metu. 

2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

Psichologas 

11. 

Sudaryti sąlygas socialiniams pedagogams dalyvauti 

rajono metodiniuose renginiuose, lankytis kitų miestų 

vaikų globos namuose, dalintis gerąją darbo patirtimi 

2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

12. 

Socialiniams pedagogams/ socialiniams 

darbuotojams, dalyvaujant vaikų globos namų 

specialistams, vesti aptarimus dėl  veiklų su 

globojamais vaikais šeimynoje planavimo, 

organizavimo gerinimo.  

 2018 m. 

  03 mėn. 

  10 mėn. 

Direktorė 

Įstaigos specialistai 

13. 

Sudaryti sąlygas socialiniams pedagogams, 

socialiniams darbuotojams  kelti kvalifikaciją, 

atestuotis. 

2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

14. 
Sudaryti sąlygas tęsti studijas aukštojoje mokykloje 

Individualios priežiūros specialistei   A. Navikaitei 
2018 m. 

Direktorė 

A. Skurdauskienė 

15. 

Sudaryti sąlygas socialiniams pedagogams, 

socialiniams darbuotojams, individualios priežiūros  

specialistams (socialinių darbuotojų padėjėjams) 

dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

2018 m. 
Direktorė 

A. Skurdauskienė 

16 PROJEKTAI, KONKURSAI, AKCIJOS IR KT.: 2018 m. A. Skurdauskienė 

16.1 
Vaikų socializacijos programa “Padėkime vieni 

kitiems“  (delinkventinio elgesio  vaikams)  tęstinė. 
2018 m. 

Vyr.socialinis darbuotojas 

 

16.2 

- Vaikų socializacijos programas VAIKŲ VASAROS 

POILSIO ORGANIZAVIMUI (programos  tęstinės) 

„Po tėviškės dangum“,   „Puoškime Jonavos rajoną“ 

2018 m. A. Skurdauskienė 

17. 

Bendradarbiavimas su AC Patria, siūloma 

paslauga „Lydimasis būstas“,Jaunimo 

savarankiškumo ugdymo centru „Kitaip“. 

2018 m. 
Direktorė 

Psichologė 

18. 
Pirkti metodinę literatūrą, kanceliarines prekes, 

pratybų sąsiuvinius, žaislus. 2018 m. 
2018 m. 

Socialiniai pedagogai 

A. Skurdauskienė 



 

                                                                                                   
                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                     Jonavos rajono vaikų globos namų 

                                                                                                     direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.  

                                                                                                     įsakymu Nr. V1-85 

 

 

              SOCIALINIŲ  PEDAGOGŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ  
                   KVALIFIKACIJOS  KĖLIMO  PLANAS   2018 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Kvalifikacijos kėlimo laikas 

  1.  Vitalija Vaineikienė     2018 m. III ketv 

  2.   Stanislava Frankauskienė     2018 m. I ketv 

  3.   Zita Katašenkovienė     2018 m. III ketv. 

  4.   Jurgita  Talijūnaitė     2018 m. I ketv 

  5.   Aldona  Skurdauskienė     2018 m. IV ketv 

  6.   Emilija  Markucevičienė     2018 m. IV ketv 

  7.   Loreta Drabavičienė      2018 m. I  ketv 

  8.   Odeta Fedotovaitė     2018 m. III  ketv 

  9.   Dovilė Paragytė     2018 m. IV ketv. 

  10.   Rasa Skurdauskaitė     2018 m. IV ketv 

  11.   Svetlana Komičienė     2018 m. III ketv. 

  12.   Inga Želvienė     2018 m. II ketv 

 

                         SOCIALINIŲ  DARBUOTOJŲ  PADĖJĖJŲ 
                   KVALIFIKACIJOS  KĖLIMO  PLANAS   2018 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Kvalifikacijos kėlimo laikas 

  1. Justina Mačiulytė     2018m. I  ketv. 

  2. Vera  Šuliokienė     2018 m. I ketv 

  3.  Gražina  Pakalniškienė     2018 m. I  ketv 

  4.  Benita Semaškaitė     2018 m. I  ketv 

  5.  Kostantina  Jefimova     2018 m. I ketv 

  6. Virginija  Petraškienė     2018 m. I ketv 

  7.  Inga Čepkauskienė     2018 m. I ketv 

  8.  Teresė Zlotnikovienė     2018 m. I ketv 

  9.  Birutė Puzinauskienė      2018 m. I ketv 

  10.  Sigita  Šulinskienė     2018 m. I ketv 

  11.  Audronė  Kondrotienė     2018 m. I  ketv 

  12.   Aldona  Čepkauskienė     2018 m. I  ketv 

  13.   Inga  Nacevičiūtė     2018 m. I  ketv 

  14.   Edita  Banulevičiūtė     2018 m. I  ketv 

  15.   Agnė Kiburienė     2018 m .IV  ketv. 

  16.   Rita Jonaitienė     2018 m. IV  ketv 

  17.  Aušra Navikaitė KTU socialinė pedagogika 

2018 m. IV  ketv 

 

 

             Direktorės pavaduotoja  socialiniams reikalams              Aldona  Skurdauskienė                                     



ŠVENTĖS, RENGINIAI, PROJEKTAI 

 

Tikslas. Mokyti globojamus vaikus  organizuoti šventes ir renginius, skatinant vaikų saviraišką. 

Uždaviniai: 

       Pratinti  vaikus  tinkamai iš anksto ruoštis šventėms. 

       Kurti   šeimynose aplinką artimą šeimai  ir ugdyti šeimos tradicijų, pagalbos kitam įgūdžius. 

       Puoselėti lietuvių liaudies papročius, šeimos tradicijas švenčiant šventes. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. 
Diskoteka „Su Naujaisiais Metais“. 

 

2018-01-01 

 

Šeimynų socialiniai  

      pedagogai 

  2. 
Akcijos „Knyga gali padėti man pakeisti gyvenimą“ 

renginiai 

2018 m. 

kiekv. mėn. 

Šeimynų socialiniai  

      pedagogai 

  3. 
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 

Lietuvos Laisvės  gynėjų dienai atminti 

2018-01-12 VyVyr. socialinis darbuotojas 

  4. Duonos kepimas ir šventinimas Šv. Agotos dieną. 2018-02-05 Z.  Z. Katašenkovienė 

5. Užgavėnės „ Visus užgavėti ir bėdų neturėti“ 2018-02-13 V. Navašinskienė 

6. 

Prisijungiame prie  respublikinės akcijos „Keliu 

vėliavą vasario 16“ Koncertas „Lietuvos  Valstybės 

atkūrimui  - 100“. Dalyvauja kapela ‚Lankesa“. 

 

2018-02-16 

 

 

A. Skurdauskienė 

Z. Katašenkovienė 

A.  

7. 
Akcija „Miškas – visų namai“. Susitikimas miške su 

Jonavos girininkijos darbuotojais. 

2018m. pagal 

pranešimą 

A. Skurdauskienė 

Z. Katašenkovienė 

8. 
KAZIUKO MUGĖ:  „Kaziuko    turgus“  globos 

namuose. Kaziuko mugė mieste. 

2018-03-04 

 

V.Navašinskienė 
Šeimynų socialiniai 

pedagogai 

9. 

Akcija „Sveikiname‘ Kovo 8-osios proga sveikinamos  

parduotuvės „Rimi“ pirkėjos ir pardavėjos. UAB 

“Baldai Jums“ darbuotojas ir kt. įstaigų darbuotojas 

 

2018-03-08 

 

VyVyr. socialinis darbuotojas 

Šeimynų socialiniai  

pedagogai 

10. 
Žemės diena.  „Žemė – visų namai“ – vaikų kūrybos 

konkursas. 

2018-03-20 Socialiniai pedagogai 

V. Navašinskienė 

11. 
Respublikinė akcija „ Darom 2018“ 

 

2018 pagal 

pranešimą 

Z. Katašenkovienė 
Neform. ugd. pedagogas 

12. 
 Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ talka miško 

tvarkymui  Svilonių  girininkijoje. 

2018-03- 22 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Z. Katašenkovienė 

13. 
Pagalba gyvūnams – išvyka į gyvūnų prieglaudą 

„Penkta koja“  

2018-04- 14 

 

V. Vaineikienė 

14. 
VELYKŲ ŠVENTINIS RYTMETYS 

 

2018-04-01 

 

A. Skurdauskienė 

E. Markucevičienė 

15. 
Teatro  edukacinis projektas „Lygybės medis“ kartu su 

Jonavos rajono savivaldybės teatru. 

2018 pagal 

pranešimą 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

16. 
Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ Akcija „Švariame 

mieste gyventi geriau“ 

2018-04 A. Skurdauskienė 
Socialiniai pedagogai 

17. Išvyka į  Kauną PC „Akropolis“ 2018-04 mėn S. Frankauskienė 

18.  
Išvyka į Anykščius „Lajų takais“. 2018-04-18 

2018-05  

V. Vaineikienė 

Z. Katašenkovienė 

19. 
KALBOS SAVAITĖS   “Kalbėkime gražiai” 2018-05 mėn. A. Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

20. 
Išvyka į Šiaulių šokolado muziejų   ir edukaciniai 

užsiėmimai. Aplankyti: Katinų ir Dviračių muziejus. Naisių 

dvarą. 

2018-05 mėn. S. Frankauskienė 



21. 
Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ akcija „Darbai  

miške “. Išvyka į Bartonių k. turizmo sodybą 

2018-05, 09 

 

A. Skurdauskienė 
Vyr. socialinis darbuotojas 

22. 
Ekskursija į Anykščius aplankyti muziejus ir labirintų 

Parką. 

2018-05 mėn. J. Talijųnaitė 

23. 

Vaikų socializacijos programa “Padėkime vieni 

kitiems“  (delinkventinio elgesio  vaikams) programa 

tęstinė.  Dieninė stovykla vaikų globos namuose 

gyvenusiems vaikams 

2018-06 mėn. 

  

 

A. Skurdauskienė 
 
Vyr. socialinis darbuotojas 

24. 
„Padėk sau“ darbo stovykla paaugliams, turintiems 

žalingus įpročius ir priklausomybes 

2018-06 mėn. A. Skurdauskienė 

B.  

25. 
Projektas ``Puoškime Jonavos rajoną`` -  dieninė  

darbo stovykla „Dirbu aš, dirbk ir tu“ 

2018 -06,07-

08 -09 mėn. 

A.Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

26. 
Programa „Po tėviškės dangum“ – stovykla Palangoje  2018-07 mėn. A. Skurdauskienė 

C.  

27. 
Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ akcija „Mano 

miestas- gražėja“- talka miesto tvarkymui. 

2018- 

08-09 mėn. 

A. Skurdauskienė 

28. 
Vaikų globos namų GIMTADIENIS.  2018-08-18 Socialiniai pedagogai 

Neform. ugd. pedagogas 

29. 
  Susitikimas po vasaros atostogų. Palydos į mokyklą. 

 

. 2018-09-01 

 

Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogas 

30. 
Akcija „Rūšiuoju aš, rūšiuok tu“ 

 

 2018m.  

 

Z. Katašenkovienė 

 

  31. 
Talkos šiukšlių rinkimui mieste  „Geri darbai be 

žodžių kalba“ 

2018-10 mėn. Z. Katašenkovienė 

Socialiniai pedagogai 

32. 

Akcija ‚Nebūk abejingas“ – skirta apleistų kapų 

tvarkymui Talkos, pagalba tvarkant Senelių pensionate 

gyvenusių senelių kapus. 

 

2018-10 mėn. 

 

 J. Talijųnaitė 

33. 
Vėlinės (Gyvųjų ir mirusiųjų šventė). Stebėjimai - 

Žmogaus jungtis su žeme. Artimųjų kapų lankymas. 

2018-11-01 Socialiniai pedagogai 

34.. 

ADVENTINIAI VAKAROJIMAI 

- Adventas – laukimo metas 

- Adventiniai burtai, žaidimai 

- Vaikų kūrybos vakaras „Turiu svajonę“ 

2018-11-14 

2018-11-21 

2018-11-28 

 

Socialiniai pedagogai 

L. Drabavičienė 

35. 
PADĖKOS DIENA rėmėjams, globėjams. 

 

2018-12 mėn. Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogas 

36. 
KŪČIŲ  VAKARIENĖ (dalyvauja klebonas) 

 

2018-12-24 

 

A.Skurdauskienė  

37. 
KALĖDŲ ŠVENTĖ 2018-12-25 Socialiniai pedagogai 

Neform. ugd. pedagogas 

38. 
NAUJIEJI METAI 

 
2018-12-31 

 

Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogas 

 39. 
Akcija „Dalinamės gerumu“ – dovanėlės gyvūnų 

prieglaudos gyvūnams Všį „Miesto katė“ 

2018-12 mėn. Vyr. socialinis darbuotojas 

 40. 
Švęsti  šeimynoje  kiekvieno   vaiko gimimo dieną. 2018 m. 

 

Socialiniai pedagogai 

41. 
Šv. MIŠIŲ, skirtų vaikams ir jaunimui lankymas 

bažnyčioje. 

Per Šventes, 

sekmadieniais 
Socialiniai pedagogai 

  42. 
Pakrikštyti nekrikštytus Vaikų globos namų 

globojamus vaikus. 

2018 m. 

 

Socialiniai pedagogai 

 

43. 
Organizuoti susitikimus su buvusiais globos namų  

globojamais vaikais 

2018 m. Vyr. socialinis darbuotojas 
Socialiniai pedagogai 

 



 

 

                       KŪRYBINĖS  RAIŠKOS   SKATINIMO  RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. Piešinių konkursas “Mano  Lietuvai-100“, skirta 

Valstybės Nepriklausomybės atkūrimui. 

2018-02-10 

 

Z. Katašenkovienė 

 

  2. Lietuvių liaudies šokių pynė „Šokime linksmai“, 

atsiliepiant į  paskelbtą akciją  „Keliu vėliavą  

vasario 16“. 

2018-02-16 

 

Z. Katašenkovienė 
 Socialiniai pedagogai 

 

..3.  Instaliacijos iš antrinių žaliavų „Nereikalinga- 

pakeisk naudingu“, skirtos kiemo puošimui. 

2018 m. 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

  4. Inscenizacijos ir vaidinimas „Kas atidarys duris““ 2018 m Socialiniai pedagogai 

  5.  Piešinių parodos  vaikų namų erdvėse pagal metų 

laikus 

2018m. 

 

Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

  6. Margučių  paroda „Pavasaris margučiais lyja““ 2018-04-01  Socialiniai pedagogai 

  7.  Sukurtų ir apipavidalintų knygelių paroda „ Mano    

pareigos Lietuvai“ 

2018-05mėn. 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

  8. Inscenizacijos „Tu esi ypatingas“ -  prevencija 

patyčioms. 

2018-05mėn. 

 

Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

  9 

. 

Instaliacijos „Gegužės mėnuo - be smurto“ 2018-05mėn. 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 

 Socialiniai pedagogai 

10. Šventė „Vaikai – mūsų ateitis“ 2018-06 mėn. Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

11. Respublikinis Naisių vasaros projekto piešinių 

konkursas „Gandrus pasitinkant“ projektas 

“Gražinkime Lietuvą“ 

2018-06mėn Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

12. Paroda „Rudens  dovanos“ 2018-09 mėn. J. Talijūnaitė 

13. Fotografijos paroda „Ar esi saugus““ 2018-10 mėn. V. Navašinskienė 

14. Globojamų vaikų  kūrybos vakarai: 

- “ Prie žvakės liepsnos” 

2018-11-06 

 

V. Navašinskienė 

Socialiniai pedagogai 

15. TEATRO MĖNUO. Šeimynų pasirodymai. Skatinti 

šeimynų globojamų vaikų vaidybinius 

pasirodymus, inscenizacijas šeimynos draugams; 

2018m. 

10-11 mėn. 

Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

16. Kalėdinių atvirukų ir sveikinimų gamyba „Žiemos    

melodijos  

2018 m. 

10 -11mėn. 

Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

17. Paruošti sveikinimus ir dovanėles, pasveikinti su 

Velykomis, Kalėdų švente bendruomenes: 

- Senelių pensionato , 

- Lopšelio- darželio “Saulutė; 

- Sutrikusio intelekto žmonių socialinės 

reabilitacijos ugdymo centro „Viltis“; 

- VšĮ Lietuvos slaugos ir reabilitacijos centro: 

- Jonavos  viešosios  bibliotekos bendruomenę. 

- Jonavos rajono seniūnijas 

 

2018 m 

 

Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

18. Akcija „Dalinamės gerumu“, globojamų vaikų 

paruoštos Kalėdinės dovanėlės seniūnijų vaikams 

2018-12 mėn. Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

19. Paruošti savo programą ir dalyvauti šventėse, 

bendradarbiauti su: 

- Senelių pensionato bendruomene; 

- “Lietavos” pagrindinės mokykla; 

- Všį “Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centru; 

 

2018 m. 

 

 

 

Neform. ugd. pedagogai 
Vyr. socialinis darbuotojas 

 Socialiniai pedagogai 

 

 

 



- Jonavos viešąja biblioteka; 

- Vaiko teisių apsaugos skyrium; 

- Jonavos rajono policijos komisariatu; 
DALYVAUTI RAJONO, RESPUBLIKINIUOSE 

PROJEKTUOSE, KONKURSUOSE, PARODOSE IR KT. 

RENGINIUOSE:  

 Socialiniai pedagogai 

 Respublikinis konkursas „Tradicinė Užgavėnių 

kaukė“ 

 Respublikinis konkursas „Eismo saugumas 

bendruomenėse 2017“; 

 Žinių konkursas „Ne imti, bet duoti“ 

 Respublikinis piešinių ir fotografijų konkursas 

„Gandrus pasitinkant“ 

 Respublikinis gerų darbų ir piešinių konkursas 

„Gražinkime Lietuvą“. 

 Rajoninis piešinių konkursas Žemės dienai. 

 Vaikų kūrybos iš smėlio ir fotografijų paroda 

internete „Smėlio pasakojimai“; 

 Projektas “Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – 

2017“ Jonavos vaikų bibliotekos literatūros 

skyriuje; 

 Lietuvos futbolo federacijos organizuotas 

futbolo projektas „Pažink pasaulį futbolo 

aikštėje“ 

 

 

 

 

 

2018 m. 

 

 

 

 
Neform. ugd. pedagogai 
Vyr. socialinis darbuotojas 

 Socialiniai pedagogai 

20. Salės,  vaikų namų aplinkos   interjero teminis 

puošimas  prieš šventes   

2018 m. Neform. ugd. pedagogai 
 Socialiniai pedagogai 

21. Pasiruošimas padėkos dienai „Laukiame svečio“                                          2018 -12 Socialiniai pedagogai 

22. DARBINĖ  VEIKLA . .Aplinkos tvarkymo talkos.  
Taikyti darbo terapiją. .Padėti  vaikams suvokti darbo 

tikslą ir prasmę, suprasti, kiek reikia pastangų, norint ką 

nors pasiekti ar įsigyti, kad visa, kuo naudojamės yra 

daugybės žmonių darbo rezultatas, mokyti pasidžiaugti 

savo darbo rezultatais. 

 

2018 m. 

Kiekv. 

ketvirtadien 

 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

Socialiniai darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          SVEIKOS  GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO   PROGRAMA 

 

Tikslas. Kurti saugią ir sveiką pozityvios socializacijos aplinką, sudarant sąlygas vaikams reikšti 

save per darbinę, sportinę veiklą, siekiant pozityvios jų socializacijos ir integracijos į visuomenę. 

Uždaviniai: 

                 Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius aktyviai judant, dirbant  ir sportuojant; 

                 Formuoti tinkamą požiūrį į vaistus, suteikti žinių apie vaistinius bei žalinguosius augalus; 

                 Ankstyvoji  prevencija – laiku suteikti reikiamų žinių, ugdyti reikiamus gebėjimus ir 

formuoti tinkamas nuostatas, kad vaikas rinktųsi naudingus, o ne save žalojančius elgesio būdus. 

 

Eil

.Nr 

Renginio pavadinimas 

 
Data Atsakingas 

1.  Žaidybinės  realaksacinės pratybos salėje “ Piešiu 

klausydamas“ 

2018 02-21 S. Frankauskienė 

2.  Mėnuo  be patyčių 2018-03 mėn. Socialiniai pedagogai 

Psichologas 

3.   Akcija „Tylos stebuklinga versmė,“ 

skirta Tarptautinei triukšmo supratimo dienai. vaikų 

kūrybos konkursas. 

2018-04 mėn.  

Socialiniai pedagogai 

4.  Kroso varžybos, skirtos pasaulinei judėjimo 

sveikatos  dienai 

2018-05 mėn. A. Čekanavičius 

Socialiniai pedagogai 

5.  Žaidimų popietė  Jonavos Boulinge „Sveikas 

žmogus – laimingas žmogus“ 

2018-05-25 L. Drabavičienė 

6.  Išvyka į dažasvydį „Draugystė nugalės“ 2018-06-01 L. Drabavičienė 

7.  Parašyti ir įgyvendinti vaikų vasaros poilsiui 

sveikos gyvensenos ugdymo šeimynose projektus: 

2018 m.  

06-08 mėn. 

A. Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

7.1

. 

-„Vasaros linksmybės“- žygis su palapinėmis 1 š. 2018-06  Socialinis pedagogas 

V. Vaineikienė 

7.2

. 

-„Mes – gamtos vaikai“- darbo stovykla miške. 2 š.  2018-06. Z. Katašenkovienė 

7.3

. 

-„Nutieskime sveiką draugystės kelią“ 5 š. 2018-06 S. Frankauskienė 

7.4

. 

-Bičiulių linksmosios kelionės 4 š. 2018-06 J. Talijųnaitė 

7.5

. 

-„Keliaukime, draugaukime“ – žygis  3 š. 2018-06. L. Drabavičienė 

8.  - Žygis į Kulvos geomorfologinį draustinį „ 2018-06. V. Navašinskienė 

9.  Lazerių šou „Kovosim ir nepasiduosim“ 2018-06-20. 

 

L.Drabavičienė 

10.  UAB „Renerga“ organizuojama  5 dienų stovykla 2018-06-26 L.Drabavičienė 

J. Talijūnaitė 

11.  Varžybos „Pažinkime pasaulį futbolo aikštėje“ 2018 m. pagal 

pranešimą 
S. Frankauskienė 

12.  Tarptautinė olimpinė diena „Olimpinės mylios 

įveikimas 2018“ 

2018 m. S. Frankauskienė 

A. Čekanavičius 

13.  Pramogos Kauno batuto centre „JUMP SPACE“ 2018-06 L. Drabavičienė 

Z. Katašenkovienė 

14.  Judriųjų žaidimų popietės 2018  2018-07. Socialiniai pedagogai 

15.  Futbolo varžybos  2018 

 

2018 m. 

kiekv. mėn. 

A. Čekanavičius 



16.  Išvyka į Kauno Akropolį žiūrėti filmą apie sportą 3 

D formatu 

2018-07-30 V. Vaineikienė 

17.  Pramoga „Arbata  gali būti  vaistas“ – vaistažolių 

rinkimas, ruošimas ir  gydomosios savybės. 

2018 m. Socialiniai pedagogai 

18.  Sportinis pramoginis renginys „Šokio maratonas“ 2018-09 S. Frankauskienė 

19.  Sportinė pramoga miške „Judėjimas – sveikos 

gyvensenos pagrindas“ 

2018-10 A. Čekanavičius 

20.  Organizuoti šeimynos vaikams netradicines 
SVEIKATOS VALANDĖLES: 

2018 m. Socialiniai pedagogai 

20.1 Kūno kultūra ir higiena. Dienotvarkės laikymasis.  Kiekv. dieną Socialiniai pedagogai 

20.2 Gražus bendravimas padeda būti sveikam Kiekv. dieną Socialiniai pedagogai 

20.3 Maitinkis sveikai ir būsi sveikas. Kiekv. dieną Socialiniai pedagogai 

20.4 Judrieji žaidimai ir sportinė veikla Kiekv. dieną Socialiniai pedagogai 

20.5 Prevencija žalingiems įpročiams –   Pasakyti NE. Kiekv. dieną Socialiniai pedagogai 

21.  Organizuoti SVEIKATOS DIENAS. 

 

Kiekv. mėn. Neform. ugd. pedagogai 
Socialiniai pedagogai 

22.  Pirmadienis – GERŲ DARBŲ DIENA Kiekv. pirmad Socialiniai pedagogai 

23.  Antradienis –SVEIKOS GYVENSENOS IR SPORTO 

DIENA 
Kiekv. antrad Socialiniai pedagogai 

24.  Penktadienis – SAUGAUS ELGESIO DIENA Kiekv. penkt. Socialiniai pedagogai 

25.  Kalėdinės žaidynės 2018 2018-12mėn. S. Frankauskienė 

26.     ANALIZUOTI globos namų globojamų vaikų: 

     Sveikatos būklę, užkrečiamų ligų profilaktika; 

     Higienos reikalavimų laikymąsi; 

     Dienotvarkės  laikymąsi; 

 

2018 m  

Socialiniai pedagogai 

Slaugytoja 

Dietistė 

27.  APTARTI ŽMOGAUS SAUGUMUI PAVOJINGAS 

SITUACIJAS, ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PASEKMES IR  JAS 

ANALIZUOTI:     
     Saugaus eismo taisyklės. Nelaimingi atsitikimai 

kelyje ir jų priežastys. 
     Pavojingiausia aplinka gauti traumą. Pirmoji 

pagalba. 

     Liaudies medicina  vaistiniai augalai  jų rinkimas   

 

2018 m. 

Socialiniai pedagogai 

Slaugytoja 

Dietistė 

28.  PREVENCINĖ VEIKLA  MOKANT ATSISPIRTI 

ŽALINGIEMS  ĮPROČIAMS: RŪKYMAS, ALKOHOLIS, 

TOKSINĖS MEDŽIAGOS, NARKOTIKAI.  

 Socialiniai pedagogai 

Psichologas 

29.  VYKDYTI „Tabako, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencijos programą per veiklas 

šeimynose ir globos namuose  

  

  2018 m.  

Socialiniai pedagogai 

Psichologas 
Neform. ugd. pedagogai 

30.  VYKDYTI  „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“ 

programą per veiklas šeimynose ir globos namuose 

2018 m. Socialiniai pedagogai 

Psichologas 

31.  ĮGYVENDINTI  „Sveikos gyvensenos ugdymo“ 

programą per veiklas šeimynose ir globos namuose 

2018 m. Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogai 

32.  VYKDYTI „Gyvenimo įgūdžių ugdymo ; programą 

per  veiklas šeimynose ir globos namuose 

2018 m. Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogai 

33.  Analizuoti su vaikais šeimynos ir kitose  veiklose 

literatūrą, įvairią medžiagą, priemones, skirtas 

sveiko gyvenimo būdo propagavimui.  

2018 m. Socialiniai pedagogai 
Neform. ugd. pedagogai 
 

 



                            DARBAS SU MOKYKLA 
 

Tikslas.  Bendrauti ir bendradarbiauti su mokykla, kad  laiku ir lanksčiai reaguoti į globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams  iškilusius mokymosi  ir elgesio sunkumus. 

Uždaviniai: 

          Padėti globojamiems (rūpinamiems)  vaikams  siekti geresnių  mokymosi rezultatų; 

          Pratinti vaikus mokykloje laikytis mokinio taisyklių. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

1. 
Domėtis globojamų vaikų mokymosi rezultatais bei 

jų elgesiu mokykloje. 

Kiekvieną 

savaitę 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai 

2. 

Individualūs pokalbiai su mokytojai: 

- supažindinti  klasės mokytojus ir auklėtojus su 

vaiko  charakterio ypatybėmis; 

- aptarti globojamų vaikų, turinčių mokymosi 

sunkumų, ugdymo ir mokymo planus; 

- aptarti ugdymą globojamų vaikų, turinčių 

elgesio problemų.  

- Sekti vaiko adaptaciją mokyklos bendruomenėje 

ir aptarti rezultatus šeimynos pasitarimuose. 

 

2018 m. 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai 

 

3. 

Dalyvauti klasės tėvų susirinkimuose, pamokose, 

padėti globojamiems vaikams siekti geresnių  

mokymosi rezultatų 

 

2018 m. 

 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai 

 

4. 

Kurti mokytojų ir vaikų globos namų socialinių 

pedagogų gerus tarpusavio santykius, integruojant 

vaikų globos namų globojamus vaikus į bendrojo 

lavinimo mokyklą: 

- Priimti mokytojus vaikų globos namuose, 

supažindinti su vaikų gyvenimo sąlygomis; 

- Kviesti mokytojus dalyvauti  vaikų globos 

namuose organizuojamuose renginiuose. 

Dalyvauti mokykloje organizuojamuose 

renginiuose tėvams. 

2018 m. 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai 

 

5. 

Bendradarbiauti su: bendruomenėmis: 

5.1 „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, 

5.2. Jonavos Jaunimo mokyklos, 

5.3.Jonavos  politechnikos mokyklos, 

5.4 Jonavos vaikų  lopšelio - darželio. „Saulutė“; 

5.5.Vaikų socializacijos centro „Saulutė,“ 

5.6. Kauno Karaliaus Mindaugo mokymo centro, 

5.7. Kulvos pagrindinės mokyklos, 

5.8. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, 

5.9.Kauno maisto pram. ir prekybos mok. centro, 

5.10. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, 

5.11. Kauno priklausomybių ligų centro vaikų ir 

jaunimo skyriaus. 

2018 m. 

E. Markucevičienė 

A. Skurdauskienė 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai  
 

 

 

6. 

Sudaryti sąlygas globojamiems vaikams aktyviai 

dalyvauti mokyklos, miesto meninėje, kultūrinėje, 

sportinėje veikloje 

 

2018 m. 

E. Markucevičienė 

Šeimynų socialiniai 

pedagogai  

 



DARBAS  SU  TĖVAIS  IR  GLOBĖJAIS 

 
Tikslas. Dirbti socialinį darbą su šeima, kad vaikas galėtų sugrįžti į šeimą. 

Uždaviniai: 

               Padėti šeimai įveikti sunkumus ir vaikui sugrįžti į biologinę šeimą; 

               Ieškoti globėjų šeimų, taip suteikiant  vaikui galimybę gyventi šeimoje; 

               Mokyti vaikus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių globėjų šeimose. 

                

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. Sudaryti sąlygas vaikų bendravimui su biologiniais 

tėvais, giminėmis, globėjais. 2018 m 

E. Markucevičienė 

A. Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

  2. Vesti pokalbius su biologiniais tėvais apie; 

        jų pareigas ir atsakomybę;  

        vaikų priežiūrą ir ugdymą; 

        žalingų įpročių įveikimo galimybe ir būdus; 

        vaikų drausminimo būdus. 

2018 m. 

 

 

E. Markucevičienė 

Socialiniai pedagogai 
Vyr. socialinis darbuotojas 

 

 

  3. Kviesti atvykti tuos tėvus, kurie nelanko vaikų, 

vesti pokalbius apie tolimesnį vaikų likimą, spręsti 

dėl vaiko gyvenimo šeimoje galimybės. 

2018 m. 

 

E. Markucevičienė 

Socialiniai pedagogai 
Vyr. socialinis darbuotojas 

  4. Vesti pokalbius su  tėvais ir globėjais apie: 

       vaikų priežiūrą, ugdymą; 

       sveikos ir saugios gyvensenos mokymą; 

       elgesio valdymo būdus: 

       darbinių įgūdžių ugdymą; 

       bendravimo įgūdžių ugdymą; 

2018 m. 

E. Markucevičienė 

A. Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

  5. Organizuoti TĖVŲ DIENAS.  2018 m. Socialiniai pedagogai 

  6. Lankyti šeimas, kuriuose atostogauja globojami 

vaikai.  
2018 m. 

Socialiniai pedagogai 

  7. Ieškoti  laikinųjų ir nuolatinių globėjų.  

 
2018 m. 

E. Markucevičienė 

Socialiniai pedagogai 

  8. Kviesti tėvus ir globėjus į renginius ir šventes, 

vykstančias vaikų globos namuose. 
2018 m. 

Socialiniai pedagogai 

  

      DARBAS SU VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS  SKYRIAUS  SPECIALISTAIS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1.  Vaikų teisių atstovavimas teismui, medicinos, 

policijos ir kitose institucijose. 

Pagal 

reikalą 

E.Markucevičienė  
Socialiniai pedagog 

  2. Vaiko gyvenimo sąlygos tikrinimas, kai būna 

pas globėjus, tėvus. 

Pagal 

reikalą 

 
Socialiniai pedagogai 

  3. Vaikų asmens bylų tikrinimas, trūkstamų 

dokumentų ieškojimas 

2018 m. 

 

E.Markucevičienė 
Socialiniai pedagogai 

  4. Adaptacija šeimose: globa, įvaikinimas.  

Dokumentų tvarkymas. 

2018 m. 

 

 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 
Socialiniai pedagogai 

  5. Darbas su biologine šeima, tikslu grąžinti vaiką į 

šeimą.  2018 m. 

 

Socialiniai pedagogai 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 
Vyr.socialinisdarbuotojas 



  6. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Jonavos 

rajono ir Kulvos sen. Bendruomene. 

2018  m. 

 

A.Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

..7. Dalyvauti vaiko ISGP  peržiūrose  ir aptarti 

priimtus sprendimus dėl   vaikų  grąžinimo į 

šeimas ar gyvenimo vaikų globos namuose. 

 

2018 m. 

Socialiniai pedagogai 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 
Vyr.socialinisdarbuotojas 

  8. Vaiko teisių konvencijos , Vaiko teisių pagrindų 

įstatymo, Vaiko gerovės koncepcijos 

nagrinėjimas vaikų grupėse. 

2018 m. 

 

 

A.Skurdauskienė 

Socialiniai pedagogai 

  9. Vaikų susitikimai su Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus  specialistais.  

 

Pagal 

reikalą 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 
Socialiniai pedagogai 

     

DARBAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS, ORGANIZACIJOMIS 

 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

 

 ..1. 

Dalintis darbo patirtimi su kitomis  globos 

įstaigomis: Radviliškio, Mažeikių, Plungės, 

Pagynės vaikų globos namais ir kt. 

2018 m. 

 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 

 

..2 Bendrauti su  Radviliškio, Plungės , Kauno vaikų 

globos namų bendruomenėmis. 2018 m. 

E.Markucevičienė 

A.Skurdauskienė 

 

..3. Organizuoti susitikimus su  Jonavos PK NR 

specialistais. 

Pagal reikalą. 

 

A. Skurdauskienė 

 

..4. Organizuoti susitikimus su rėmėjais. 
2018-12 mėn. 

E.Markucevičienė 

A. Skurdauskienė 
Socialiniaipedagogai 

..5. Organizuoti  susitikimus su seniūnijų socialiniais 

darbuotojais. 
2018 m. 

Socialiniai 

mdarbuotojai 

        

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
               VALDYMO  IR  SOCIALINIO  DARBO  PRIEŽIŪROS  2018 m.                              

                                                 PROGRAMA 

 

 
Tikslas 

      Užtikrinti socialinio darbo turinio kaitą, atitinkančią vaikų amžių ir galimybes, siekti socialinių 

paslaugų     kokybės. 

 

Uždaviniai: 

    - Diferencijuoti priežiūros darbus, atsižvelgiant į socialinių pedagogų  ir socialinių darbuotojų 

kvalifikacinę kategoriją ir socialinio ugdymo  rezultatus; 

       - Socialinio ugdymo kokybės užtikrinimui išbandyti vidaus audito metodiką; 

       - Darant išvadas apie  socialinių pedagogų darbą, panaudoti įvairius duomenų kaupimo 

šaltinius. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingi 

VALDYMAS 

  

   1. 

 

 

   2. 

 

 

   3. 

 

 

 

 

Naujausių dokumentų, reglamentuojančių 

įstaigos veiklą svarstymas. 

 

Iškilusių problemų svarstymas, sprendinių 

paieška, aktualijų aptarimas. 

 

Darbų pasiskirstymas organizuojant įvairius 

renginius įstaigoje 

 

Esant reikalui 

 

 

Esant reikalui 

 

 

Esant reikalui 

 

       Direktorė 

 

 

       Direktorė 

 

 

       Direktorė 

VIDAUS DARBO PRIEŽIŪRA IR ANALIZĖ 

   1. 

   

 2. 

 

 

   3. 

 

 

   4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

Atitikties socialinės globos normoms 

įsivertinimo rezultatų aptarimas 

Išanalizuoti socialinių darbuotojų  metodinę ir 

praktinę veiklą, siekiant geresnių  globojamų 

vaikų elgesio valdymo būdų. 

Išanalizuoti globojamų vaikų ruošimą 

savarankiškam gyvenimui įvairaus amžiaus 

vaikų grupėse.  

Epizodinė priežiūra: 

 Stebėti  veiklos planavimą, 

organizavimą ir individualų darbą 

šeimynose; 

 Stebėti bendradarbiavimą su mokykla; 

 Stebėti  prevenciją ir ankstyvosios 

intervencijos taikymą, mažinant 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą; 

 Stebėti darbą su tėvais ir globėjais; 

 Stebėti  kompleksinės pagalbos 

galimybes su agresyvaus elgesio 

vaikais; 

2018- 12 mėn. 

 

2018-05, 10 

mėn. 

 

2018-05, 10  

mėn. 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

 

    

 

Direktorė 
Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Direktorė 
Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

 

 

Direktorė 
Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

 

Direktorė 
Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

 

Vaikų slaugytoja 

 

 

 

 

 



 

 

     

    5. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

     6. 

 

 

 

 

 

 

 Vaikų ruošimą savarankiškam 

gyvenimui 

 

Teminė priežiūra: 
 Globojamų vaikų savarankiškumo 

ugdymas: 

  Šeimynose globojamų vaikų elgesio 

valdymo būdų taikymas dirbant 

komandinį darbą; 

 Paauglių rengimas savarankiškam 

gyvenimui; 

 Šeimynos darbuotojų ir vaikų pareigų 

ir atsakomybės už savo veiksmus ir 

poelgius ugdymas. 

 

Prevencinė priežiūra: 
 Įvairios dokumentacijos pildymas 

prisilaikant reikalavimų; 

 Veiklos planavimas ir organizavimas  

 Metodų ir priemonių parinkimas 

ruošiant vaikus savarankiškam 

gyvenimui.,  mokant   pareigų bei  

atsakomybės už savo poelgius. 

 

 

     2018 m. 

 

 

 

     2018 m.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     2018 m. 

Direktorė 
 

 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

 

 

 

 

 

 

Direktorė 

 
Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                      

 



                                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                     Jonavos rajono vaikų globos namų 

                                                                                                     direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.  

                                                                                                     įsakymu Nr. V1-85 
 

 

                   SOCIALINIO    DARBO    PRIEŽIŪROS    PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 
                             Priežiūros tikslas Laikotarpis 

Kur bus informuojama 

apie priežiūros  

rezultatus 

1. 

Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų      

individualus darbas su emocijų ir elgesio sutrikimų 

turinčiais šeimynos  vaikais 

 

2018-01, 02 

Direkciniame 

pasitarime 

 

2. 

 

Darbo su vaiko šeima priemonės ir metodai 

Konkrečių situacijų (atvejų) analizė 

2018-03 

Direkciniame 

pasitarime 

3. 

Priemonės  padedančios  įgyvendinti  socialinio  

darbo metodus 

 

2018-04 

Metodiniame 

pasitarime 

 

4. 

Kalbos kultūros, bendravimo  ir darbinių  įgūdžių 

ugdymas šeimynos vaikams.. 

 

2018-05 

Direkciniame 

pasitarime 

5. 

Socialinių įgūdžių aplinkoje ugdymas, mokant 

visuomenei priimtino elgesio ir savarankiškumo. 

 

2018-06 

Šeimynoje Vaiko 

elgesio pokyčių   

aptarimo metu 

6. 

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas  per  sportinę 

veiklą ir judriuosius  žaidimus. 

 

2018-07 

Direkciniame 

pasitarime 

7. 

Pareigų ir atsakomybės ugdymas  vaikų globos 

namuose ir globėjų šeimose. 

 

2018-08 

Direkciniame 

pasitarime 

8. Vaiko poreikių ir situacijos vertinimas 2018-09 
Direkciniame  

pasitarime 

9. 

Bendravimo ir  bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas 

šeimynoje. Vaiko savijautos  įvertinimas. 

 

2018-10 

Direkciniame 

pasitarime 

10. 

Gyvenimo  įgūdžių ugdymas, pasiruošiant mokslo 

metams. Globojamų vaikų įtraukimas į problemų 

sprendimą  bendradarbiaujant 

 

2018-11 

Direkciniame  

pasitarime 

11. Konkrečių situacijų (atvejų) analizė 2018-12 
Direkciniame  

pasitarime 

 

 

 

 

Sudarė          direktorės  pavaduotoja socialiniams  reikalams                  Aldona Skurdauskienė 

 

 



                                                                                           PATVIRTINTA                  

                                                  Jonavos rajono vaikų globos namų  

      Direktorės 2017 m. gruodžio 29 d. 

      Įsakymu Nr.V1 – 85 

            
 

                 VYRESNIOJO    SOCIALINIO   DARBUOTOJO  VEIKLOS  PLANAS 

 

Tikslas: Rūpintis globojamo vaiko gerove, siekiant socializacijos ir pozityvios integracijos        

visuomenėje. 

Uždaviniai: 

 Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir vaikų socializaciją. 

 Padėti globojamiems vaikams geriau adaptuoti globos namuose, mokykloje, visuomenėje, 

orientuotis socialinėje aplinkoje. 

 Koordinuoti tarpinstitucinę veiklą su institucijomis 

 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Atsakingas 

 GLOBOJAMŲ VAIKŲ  SOCIALIZACIJA 

 
  

 

1. 

Darbas su Paauglių grupėmis: 

 
2018 m 

Vyr. socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

1.1. 
„Renkuosi profesiją 

 
Kiekv. mėn. 

 

1.2. 
Bendrauti ir bendradarbiauti su Jonavos rajono 

įstaigomis ir įmonėmis dėl paauglių įdarbinimo. 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

2. 

Mokyti globojamus vaikus naudotis įgytomis 

žiniomis ir įgūdžiais (sveikos gyvensenos, 

atsakomybės už savo veiksmus ir poelgius) 

2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

3. 
Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir vaikų 

socializaciją akcijose: 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.1. 
“Dalinkimės gerumu”- pagalba gyvūnams gyvūnų 

prieglaudoje VšĮ „Miesto katė“ 

2018 m. 

kiekv.mėn. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.2. 
Atmintis gyva, nes liudija – laisvės gynėjų dienai 

atminti 
2018-01-13 

Vyr.  socialinis darbuotojas 
Neformalaus ugd. pedagogas 

3.3. “Pasveikinkime moteris pirmais pavasario žiedais”; 2018-03-08 Vyr.  socialinis darbuotojas 

.3.4. Žemės valanda; 2018-03-31 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.5. Melagių diena 2018-04-01 Vyr.  socialinis darbuotojas 

.3.6. Vaikų knygos diena 2018-04-02 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.7. Tarptautinė šeimos diena 2018-05-15 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.8. Pasaulinė nerūkymo diena 2018-05-31 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.9. Draugystės mėnuo  2018-05 mėn. Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.10. 
Gražių žodžių kelias Mokyklos g.“Tegul skamba 

gražūs žodžiai“; 
2018-05 mėn. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

3.11. Pagyvenusių žmonių diena 2018-10-01 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.12. Pasaulinė gyvūnų diena; 2018-10-04 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.13. Tolerancijos diena; 2018-11-16 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.14. Pasaulinė sveikinimosi diena; 2018-11-21 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.15. Draugo diena; 2018-11-29 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.16 Blogų minčių atsikratymo diena; 2018-12-31 Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.17. 
Pramogos su veislynu “Klajoklių šuo“ ir Lietuvos  

samojedų klubu.  

Pagal 

susitarimą 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

3.18. 
Kauno teritorinės muitinės pareigūnai ir muitinės 

kinologai su šunimis. 

Pagal 

susitarimą 

Vyr.  socialinis darbuotojas 



4. 

 
PROJEKTAI:  

Vyr.  socialinis darbuotojas 
Socialiniai pedagogai 

4.1. 
Pirminės narkomanijos prevencijos ir kryptingo 

vaikų užimtumo projektas: „Padėk sau ir   kitam“; 
2018-05 

Vyr.  socialinis darbuotojas 
 

4.2. 

Vaikų socializacijos per visus metus programa: 

“Padėkime vieni kitiems ” (10 dienų darbo ir 

poilsio stovykla delinkventinio elgesio 

paaugliams,  turintiems žalingų įpročių). 

2018-06-21 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

 

5. 
Dalyvauti  rajono ir respublikos projektuose: 

2018 m. 
Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

5.1. 
VŠĮ „Saugi pradžia“ projekte „Kalėdinės  vaikų 

svajonės 
 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

5.2. 
Jonavos rajono savivaldybės teatro „Lygybės 

medis 

Pagal 

pranešimą 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

 

5.3. 
Didžiojo Lietuvos Etmano Jonušo Radvilos 

mokomasis pulkas 
Pagal sudarytą 

planą 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

 

6. 

Bendradarbiavimas su rajono įstaigomis 

ruošiant vaikus savarankiškam gyvenimui ir 

pozityviai integracijai į visuomenę: 

2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.1. Jonavos kultūros centras; 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.2. Moterų asociacija „Jonavietė“; 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.3. Ruklos pabėgėlių centras; 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.4. Prekybos centras „Rimi“; 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.5. Viešoji biblioteka 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.6. Lietavos“ pagrindine mokykla ir kt. 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.7. Jonavos „Neries“ pagrindine mokykla 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.8. Jonavos globos namai, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.9. Jonavos FK „Lietava“. 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

6.10. 
Kauno teritorinės darbo biržosJonavos skyrius. 

Jaunimo darbo centras. 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

 
DARBAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS, 

ORGANIZACIJOMIS 
 

 

1. 
Ginti vaikų teises, šalinti aplinkybes,  kurios  

trukdo užtikrinti  vaiko gerovę. 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

2. 

Konsultuotis su Vaikų teisių apsaugos skyrium 

dėl vaikų teisių apsaugos, globos, rūpybos, 

įvaikinimo ir teisės pažeidimo klausimais. 

2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

3. 

Ginti vaikų interesus įvairiose valstybinėse 

institucijose bei visuomeninėse organizacijose, 

atstovauti teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose 

bylose, susijusiose su vaikų apsauga. 

2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

4. 
Rinkti duomenis apie vaikų tėvus, brolius ir 

seseris. Ieškoti trūkstamų vaiko dokumentų. 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

5. 
Tvarkyti dokumentus dėl alimentų vaikams 

išieškojimo 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

 

6. 

Dalyvauti Individualaus socialinės globos plano 

(ISGP) peržiūrose  ir vykdyti priimtus 

sprendimus . 

2018 m. 

 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

Socialiniai pedagogai 

7. 

Rūpintis tolesniu vaikų gyvenimu sulaukus 

pilnametystės (dokumentų sutvarkymas dėl 

gyvenamo būsto, įsikūrimo pašalpai gauti, 

įdarbinimo  

ir kt.) 

2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 



8. DARBAS  su specialistais 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.1. Migracijos tarnybos,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.2. Socialinės paramos skyriaus,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.3. Socialinių paslaugų  centro,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.4. 
Jonavos miesto seniūnijos ((gyvenamosios 

vietos deklaracijos) 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.5. 
Jonavos r. savivaldybės turto ir įmonių 

valdymo skyriaus, 
2018 m. 

Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.6. Anstolių kontoros,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.7. SODRA,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.8. Jonavos rajono  savivaldybės teisinės pagalbos,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.9. Jonavos apylinkės teismo,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.10. Notarų biurų,  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.11. Valstybine mokesčių inspekcijos, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.12. Advokatų kontorų, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.13. Darbo biržos, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.14. UAB „Baldai jums“, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.15. Bankų, 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.16. Registrų centro Kauno filialo Jonavos skyriaus 2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

8.17. Jonavos rajono seniūnijų  2018 m. Vyr.  socialinis darbuotojas 

 

 

 

 

 

 

Vyr. socialinis darbuotojas                                 Rasa  Skurdauskaitė 
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PSICHOLOGĖS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS 

Tikslas: teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų globėjams, rūpintojams ir su jais dirbantiems 

specialistams, padedant spręsti emocines, bendravimo, mokymosi problemas bei kuriant saugią ir 

sveiką ugdymosi, pozityvios socializacijos aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Konsultuoti asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus. 

2. Teikti individualias konsultacijas vaikams, turintiems raidos, emocijų ir elgesio sutrikimų. 

3. Vesti grupinius – terapinius užsiėmimus įvairaus amžiaus vaikams. 

4. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines 

programas bei priemones. 

5. Konsultuoti globojamus vaikus asmenybės augimo bei profesijos pasirinkimo klausimais. 

6. Bendradarbiauti su PPT, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, kitais psichikos sveikatos 

specialistais. 

7. Atlikti įstaigai aktualius psichologinius tyrimus. 

8. Šviesti vaiko raidos, elgesio, emocijų klausimais bei kitais klausimais vaiko globėjus ir įstaigoje 

dirbančius specialistus. 

9. Bendradarbiauti su įstaigos specialistais. 

 

Ei.Nr. Veiklos pavadinimas Data Pastabos 

1 Psichologinis konsultavimas 

Visus metus 

Individualus 

pokalbis, 

problemos 

paieška, 

sprendimo 

priėmimas, 

intervencijos 

nustatymas 

1.1 

Individualus psichologinis konsultavimas 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos su globojamais 

(rūpinamais) vaikais, specialistais, šeimynų 

darbuotojais, globėjas ar tėvais. 

2 Psichologiniai tyrimai 

Visus metus 

pagal poreikį 

Specialistams, 

vaikams 2.1 

Asmenybės, elgesio, psichologinių problemų tyrimai 

naudojant stebėjimą, projekcines ir adaptuotas 

kognityvinių funkcijų vertinimo metodikas 

2.2 

Įstaigai aktualūs grupiniai psichologiniai tyrimai   

2.2.1 Atitikties socialinės globos kokybės normoms 

įsivertinimas: 

 

2.2.2. Šeimynų sociometriniai tyrimai 

 

 

     Vasaris- 

Gruodis 

 

Rugsėjis - 

Spalis 

 

Specialistams, 

visų amžiaus 

tarpsnių 

vaikams 

 

 

3 

Bendradarbiavimas su šeimynų socialiniais 

pedagogais, socialiniais darbuotojais bei kitais vaikų 

globos namų specialistais 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

pagal poreikį 

Specialistams 

3.1 
Individualus ir grupinis vaikų globos namų specialistų 

konsultavimas, iškilus konkrečioms problemoms. 

4 

Vaikų globos namų bendruomenės psichologinis 

švietimas 
Visus metus 

pagal poreikį 

 

Specialistams 

 

 



4.1 

 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

galimi sprendimo būdai vaikų globos namuose; 

-Pozityvaus vaikų elgesio mokymo ir skatinimo būdai 

Vasaris Specialistams 

4.2 

 Neigiamo pobūdžio įvykių įstaigoje dokumentavimas 

ir efektyvių pagalbos bei sprendimo būdų taikymas 

mokant vaikus pozityvaus elgesio ir įveikti turimas 

problemas 

Kovas Specialistams 

4.3 

Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas 

įgyvendinant institucinės globos pertvarką. 

-Gyvenimo knygos metodo pristatymas. 

Rugpjūtis Specialistams 

5 

Darbas psichologinių problemų prevencijos srityje 

Visus metus 

Specialistams, 

visų amžiaus 

tarpsnių 

vaikams 

5.1 

„Savaitė be patyčių“ 

Kovo mėn. 

Specialistams, 

visų amžiaus 

tarpsnių 

vaikams 

5.2 

,,Psichikos sveikatos dienos minėjimas“ 

Spalio mėn. 

Specialistams, 

visų amžiaus 

tarpsnių 

vaikams 

5.3 

Psichosocialinių įgūdžių ugdymas (darbo principas – 

grupė) Visus metus 

 

Įvairių 

amžiaus 

grupių 

vaikams 

5.3.1 Grupė ugdyti paauglių atsparumui ,,Aš galiu 

įveikti sunkumus“ 
Birželis- 

Spalis 

11-17 metų 

vaikams 

5.3.2 Meno terapijos grupė ,,Stebuklinga kelionė į 

save“ 

Sausis - 

Birželis 

11-17 metų 

vaikams 

5.3.3 Bendravimo įgūdžių lavinimo grupė ,,Noriu 

pažinti save ir tave“ 

Sausis - 

lapkritis 

7-12 metų 

vaikams 

5.4 

Gupiniai užsiėmimai šeimynose siekiant gerinti 

šeimynų mikroklimatą Sausis - 

Gruodis 

Specialistams, 

visų amžiaus 

tarpsnių 

vaikams 

5.5 
Darbuotojų sudėtingų atvejų aptarimo grupės 

koordinavimas 

Sausis -

Gruodis 
Darbuotojams 

6. Kvalifikacijos kėlimas   

6.1 

Bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi su Jonavos 

rajono mokyklų psichologais ir kolegomis iš kitų 

mokyklų, vaikų globos namų. 
Visus metus 

 

Psichologui 

 

6.3 Dalyvavimas seminaruose ir konferencijose 

 

Parengė: 

Psichologė      Kristina Verseckienė 
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SPECIALIOJO  PEDAGOGO  VEIKLOS  PLANAS  2018 m. 

Tikslas: 

     Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą globojamiems (rūpinamiems) vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių bei vaikams turintiems mokymosi sunkumų.  

Uždaviniai: 

        Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokymosi sunkumų  globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams atlikti mokomųjų dalykų namų darbus. 

        Teikti pedagoginę pagalbą globojamiems (rūpinamiems) vaikams, turintiems elgesio ir 

emocijų sutrikimų,  įvairiose jų veiklose. Lavinti  gebėjimą valdyti emocijas.  

 Laukiami rezultatai: 
     Savalaikė pagalba, taikomos priemonės ir metodai, padės globojamiems (rūpinamiems) vaikams 

integruotis bendraamžių tarpe, geriau įsitraukti  į mokymosi procesą, pozityvaus  elgesio skatinimas keis 

bendravimą su kitais. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Forma Laikotarpis 2018 m. 

1. 

Pagalba  globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir mokymosi sunkumų pamokų 

ruošoje. 

Individualūs     

užsiėmimai 

sausio –  gegužės mėn. 

 rugsėjo – gruodžio mėn. 

2. 
Dėmesio ir atminties lavinimas skaitant 

knygas, sprendžiant kryžiažodžius, kuriant ir 

spalvinant mandalas. 

Individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai 

sausio –  gegužės mėn. 

3. 
Smulkiosios motorikos lavinimas: karoliukų 

vėrimas, dėlionės ir kitos užduotys. 
Individualūs     

užsiėmimai 

sausio –  gegužės mėn., 

rugsėjo – gruodžio mėn. 

4. 

Pagalba vaikams turintiems elgesio ar /ir 

emocijų sutrikimų: aiškių taisyklių 

nusistatymas, pokalbiai, pozityvaus elgesio 

skatinimo situacijų modeliavimas. 

Individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai 

sausio –  gegužės mėn. 

 rugsėjo – gruodžio mėn. 

5. 

Dailės ir technologijų veikla, skatinanti 

atsipalaidavimą, vaizduotės, dėmesio ir 

atminties, empatijos, stambiosios ir 

smulkiosios motorikos gebėjimus, 

orientavimosi erdvėje lavinimą, emocinio 

intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo   

gebėjimus.    

Individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai 

2018 m. 

 

6. 
Pagalba vaikams kuriems reikalinga spec. 

pedagogo pagalba įvairiose veiklose. 
Individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai 

Kiekvieną dieną 

7. Edukacinės išvykos organizavimas.  2018 m. birželio mėn. 

8. 
Dalyvavimas vaikų globos namų Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

Vaikų elgesio, 

ugdymo(si), dalyvavimo 

veiklose aptarimas 

2018 m. 

9. 
Dalyvavimas rajono logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio veikloje (pagal 

sudarytą būrelio planą). 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

2018 m. 

 

 

 

                  Sudarė specialioji pedagogė                                                     Asta Jampolceva 
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                                 ŪKINĖS   VEIKLOS   PLANAS  2018 m. 

 

Tikslas 

 Aprūpinti darbuotojus ūkinės paskirties priemonėmis, reikalingomis pastatų, patalpų 

tinkamai priežiūrai ir naudojimui, priešgaisrinei saugai ir sanitarijai palaikyti. 

Uždaviniai:  

 Gražinti vaikų gyvenamąsias patalpas, lauko teritoriją. 

 Tausoti turimą turtą, inventorių, jį prižiūrėti, remontuoti. 

 Užtikrinti  įstaigos automobilių prižiūrą ir pagal paskirtį  naudojimą  

Laukiamas rezultatas 

 Saugus ir pilnavertis vaikų gyvenimas, graži, estetiška gyvenamoji aplinka, patogus, saugus 

vaikų pavėžėjimas, geros darbuotojų darbo sąlygos. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data 

Atsakingas 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

   5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

. 

 

13 

 

 

 

Kontroliuoti techninio personalo darbą. 

 

Sudaryti techninio personalo darbo grafiką. 

 

Vesti apskaitos darbo žurnalą. 

 

Koordinuoti techninio personalo darbo paskirstymą. 

 

Prižiūrėti elektros ūkį. 

 

Aprūpinti vaikus drabužiais ir avalyne. 

 

Aprūpinti ūkinėmis prekėmis. 

 

Pagalbiniam personalui išduoti ūkines prekes. 

 

Paruošti ūkinių medžiagų mėnesinius nurašymo aktus. 

 

Paruošti nurašymus ūkiniam inventoriui. 

 

 

Techniniam personalui pravesti įvadinę darbo 

instrukciją. 

 

Prižiūrėti darbo patalpas, kad atitiktų  darbų saugos 

reikalavimus. 

 

Techniniam personalui pravesti darbų saugos darbo 

vietoje instrukciją. 

 

Apmokyti civilinės saugos įstaigos darbuotojus. 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

2017m. 

 

2018m. 

 

kartą per mėnesį 

 

ketvirtadieniais 

 

2018m. 

 

 

Kartą per ketvirtį 

 

 

2018m. 

 

 

2018m. 

 

 

2018m. 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 



14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

 

 

24. 

 

25. 

 

 

26. 

 

27. 

 

 

 

Prižiūrėti kiemo aplinką. 

 

Pakeisti smėlio dėžėse smėlį. 

 

Stebėti šiluminio punkto eksploatavimo priežiūrą. 

 

Atlikti vaikų globos namų einamąjį remontą, jo 

planavimą bei strategiją. 

 

Stebėti vandens ir kanalizacijos tinklų būklę. 

 

Prižiūrėti automobilių saugų eksploatavimą. 

 

Stebėti Valstybinės vėliavos savalaikį iškėlimą ir 

nuėmimą. 

 

Pristatyti atitinkamus dokumentus į archyvą. 

 

Metinę inventorizaciją atlikti iki įsakymo nurodytos 

datos. 

 

Stebėti šiluminio punkto eksploatavimo priežiūrą. 

 

Atlikti vaikų globos namų einamąjį remontą, jo 

planavimą bei strategiją. 

 

Stebėti vandens ir kanalizacijos tinklų būklę. 

 

Prižiūrėti automobilių saugų eksploatavimą. 

 

 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

2018m. II ketv. 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

per valstybines 

šventes 

 

2018m. IV ketv. 

 

2018m. sausio mėn. 

 

 

2018m. 

 

2018m. 

 

 

2018. 

 

2018m. 

 

 

  

 

 

 Sudarė:                                         direktorės pavaduotoja ūkio reikalams        Milda Cinkuvienė 
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SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  VEIKLOS  PLANAS  2018 m. 

  Tikslas – mokyti globojamus vaikus saugoti ir stiprinti sveikatą, ugdant sveikos                               

gyvensenos įgūdžius.      

 Uždaviniai: 

 Stebėti ir analizuoti vaikų sveikatos būklę. 

 Ugdyti asmens higienos įgūdžius. 

 Suteikti pirmają  medicininę pagalbą vaikams. 

 Vesti medicininę dokumentaciją                           

 

Eil.

nr. 

Priemonės/darbo turinys Data Atsakingas  

1 Kūno, rūbų švaros ir pedikuliozės patikra. Kiekvieną 

pirmadienį 

Slaugytoja 

 

2 

Kviesti sveikatos priežiūros.specialistus mokyti  sveikatos ir 

sveikos gyvensenos globojamus vaikus.  

    2018-01. Slaugytoja 

3 „Aš jau suaugusi“. Pokalbis su 13,14,15,16,17 metų mergaiėmis.     2018-02 Slaugytoja 

4 Tikrinti vaikų  apsirūpinimą higienos priemonėmis ir jų naudojimą Kartą per mėnesį Slaugytoja 

5 Tikrinti ir papildyti 1-mos pagalbos vaistinėles. Karta per mėnesį Slaugytoja 

6 Profilaktiniai skiepijimai Pagal planą Slaugytoja 

7 Patalpų sanitarinės būklės priežiūra,valymo inventoriaus kokybė Kartą per savaitę Slaugytoja 

8 Tikrinti temperatūros palaikymą ir profilaktikos darbus karšto 

vandens sistemoje 

Kas 3 mėnesius Slaugytoja 

9 Pravesti vaikams, turintiems psichologinių problemų, šviesos 

terapiją. 

    2018-03. Slaugytoja 

10 Kaupti vaikų sveikatos pažymas 2018 m. Slaugytoja 

11 Globojamų vaikų sveikatos patikrinimas Iki 2018-09-15 Slaugytoja 

12  Tvarkyti medicinines atliekas     2018m. Slaugytoja 

13 Pokalbis su globojamais vaikais „Mes  jau suaugę“     2018-08. Slaugytoja 

 14 Bendradarbiauti su pirminio sveikatos centro specialistais     2018 m. Slaugytoja 

15 Vesti vaistų gavimo ir išdavimo registravimo žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

16 Vesti vaistų nurašymų apskaitos žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

17 Vesti įvykių žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

18 Vesti infekcinių susirgimų žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

19 Vesti traumų registracijos žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

20 Vesti vaistinėlės priežiūros registravimo žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

21 Pirmosios pagalbos rinkinio registravimo žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

22 Vesti darbuotoju sveikatos patikrinimų žurnalą     2018 m. Slaugytoja 

23 Rūpintis savalaikiu  darbuotojų sveikatos patikrinimu     2018 m. Slaugytoja 

24 Pravesti saugos ir sveikatos instrukcijas vaikams, vykstantiems į 

vasaros stovyklas 

    2018 m. 

  06-07-08 mėn. 

Slaugytoja 

25 Supažindint vaikus su pirmosios medicininės  pagalbos teikimu.     2018-05 Slaugytoja 

26 Tikrinti šeimynų švara. Karta per mėn. Slaugytoja 

27 Atlikti medicininių prietaisų meteorologinę patikrą Kas 2 metai Slaugytoja 

 

   Vaikų slaugytoja                                                               Rasa Ponomariova 



                           PATVIRTINTA 

                                                          Jonavos rajono vaikų globos namų 

                                                          direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. 

                                   įsakymu Nr. V1-85 

 

 

 

DIETISTO VEIKLOS PLANAS   2018 m. 

 

Tikslas: Organizuoti tinkamą vaikų mitybą. 

Uždaviniai: 

 Užtikrinti norminiais aktais  reglamentuojamą mitybos, higienos sąlygų ir sanitarinių 

normų laikymosi 

 Vykdyti įstaigos virtuvės sanitarinės būklės bei priešepideminio režimo priežiūrą. 

 

Eil. Nr. Temos pavadinimas Laikotarpis Atsakingas  

1. 
Virtuvėje darbą organizuoti, vadovaujantis patvirtintomis 

Geros higienos praktikos taisyklėmis 
2018 m. 

Dietistas 

2. 
Kontroliuoti virtuvės darbuotojų darbą, virtuvės 

sanitarinę būklę, asmens higienos reikalavimų laikymosi 

 

2018 m. 

Dietistas 

3. 
Esant būtinumui atnaujinti  technologines korteles, 

valgiaraščius ir juos įdiegti gamyboje 
2018 m. 

Dietistas 

4. Maisto produktų ir sandėliavimo kontrolė 2018 m. Dietistas 

5. 

Tikrinti maisto produktų transportavimą, vadovaujantis 

patvirtintomis Geros higienos praktikos taisyklių 8, 9,10 

punktais. 

2018 m. 

Dietistas 

6. 
Tikrinti atvežamų maisto produktų kokybę ir realizacijos 

terminus. 
2018 m. 

Dietistas 

7. Kontroliuoti kaip pildomi žurnalai 2018 m. Dietistas 

9. 
Šeimynų virtuvėlių sanitarinės būklės kontrolė 2 kartus per 

mėnesį 

Dietistas arba 

komisija 

10. 
Kontroliuoti sanitarinės dienos virtuvėje valymo kokybę Kiekvieną 

trečiadienį 

Dietistė 

11. Kontroliuoti pagaminto maisto kokybę, išeigas 2018 m. Dietistė 

12. 
Sudarinėti Maitinimo valgiaraščius pagal patvirtintas 

normas 

Kiekvieną 

dieną 

Dietistas 

13. 
Savaitgaliams, švenčių dienoms sudarinėti Maitinimo 

valgiaraščius pagal Vaikų poreikius. 

Prieš išeigines 

ir šventines 

Dietistas 

14 

Atlikti analizę, sudarinėjant anketas, dėl maitinimo 

kokybės, maisto įvairovės 

Kas ketvirtį ir 

esant 

būtinumui 

Dietistė 

 

 

Dietistė                                                                                                                  Teresa  Kuzmičienė 

                     

 

 



 

 

1, 2, 3,  4, 5,  6  ŠEIMYNŲ IR KULVOS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 

                 SOCIALINIŲ  PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ 

VEIKLOS    PLANAI       2018 METAMS YRA ŠEIMYNOSE IR KULVOS 

BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE 

 

 

       

NEFORMALAUS  UGDYMO  PEDAGOGŲ  VEIKLOS   PLANAI 2018 METAMS  YRA   PAS 

NEFORMALAUS UGDYMO PEDAGOGUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metinę  veiklos programą parengė: 
 
Direktorė Emilija   Markucevičienė  

Markucevičienė 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Aldona Skurdauskienė 

 

 

 

 

Vyr. socialinis darbuotojas                                               Rasa  Skurdauskaitė 

Psichologas Kristina Verseckienė 

Direktorės pavaduotoja ūkio  reikalams                                         Milda  Cinkuvienė 

Vaikų slaugytoja Rasa Ponomariova 

Dietistė   

 

 

 

 

 

 

Teresė Kuzmičienė 

 

 

Specialusis pedagogas                                                                                  

A 

Asta Jampolceva 

Darbinė grupė:                                                   

Socialinis  pedagogas                                                       Loreta Drabavičienė 

Socialinis  pedagogas                                                        Zita  Katašenkovienė                                                       

Socialinis pedagogas Stanislava Frankauskienė 

Socialinis pedagogas                                                        Jurgita Talijūnaitė 

Neformalaus ugdymo pedagogas Vilma Navašinskienė 

 

 

 

 

 

 


