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 KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 2022 m.

TIKSLAS: teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei

visuomenėje.

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Veiklos apibūdinimas Veiklos laikotarpis Atsakingas asmuo

1. Informavimas, konsultavimas,

tarpininkavimas

Teikiama informacija vaikui ir jo šeimai apie institucijas, kuriose galima gauti 

teisinę, medicininę, psichologinę, socialinę, materialinę pagalbą. Išryškėjus 

problemai, kartu šeima siekiama ją identifikuoti, numatyti veiksmingus 

sprendimo būdus, esant reikalui, nukreipti pas reikiamus specialistus. 

Paslaugos teikiamos padedant spręsti sveikatos, socialines, psichologines, 

ugdymo ir kitas problemas, bendradarbiaujant su sveikatos, ugdymo 

institucijomis, vaikų mokytojais, VTAS, policija, socialinėmis darbuotojomis 

su rizikos šeimomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Pagal poreikį Socialinė pedagogė,

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

2. Socialinių ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas

Savimonė. Priklausymas grupei. Poreikiai, teisės ir atsakomybė.  Kasdienės 

situacijos. Rizikos situacijos. Savęs pažinimas. Bendravimas. 

Bendradarbiavimas. Sprendimų priėmimas. Gyvenimo sunkumų įveikimas.

Pagal Direktoriaus 

patvirtintą veiklos 

grafiką, 2 kartus per 

savaitę 

Socialinė pedagogė

3. Asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų 

prevencija ir kontrolė

Veikla pagal 2019-09-04 Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus 

patvirtintą aprašą

Pagal nustatytą priemonių

planą patikra vykdoma 1 

kartą per ketvirtį

Socialinė pedagogė,

Soc. darbuotojo 

padėjėjos,

Bendrosios praktikos

slaugytoja,

Socialinės 

darbuotojos su 

šeimomis

4.  Darbinių įgūdžių ugdymas Atsakomybė, jos paskirstymas. Darbo ritmo reikšmė ir prasmė. Darbas grupėje.

Darbo planavimas ir užbaigimas.

Centro patalpų tvarkymas, žaidimo priemonių priežiūra, savitvarkos darbai 

pavalgius, darbo vietos tvarkymas ir kt.

 Pagal Direktoriaus 

patvirtintą veiklos 

grafiką, 1 kartą per 

savaitę

Nuolat

Socialinė pedagogė

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 



5. Sociokultūriniai užsiėmimai Grupiniai užsiėmimai įvairiomis aktualiomis temomis, lyderystės ugdymas, 

pokalbiai, diskusijos, psichodramos ir sociodramos užsiėmimai. Knygų 

skaitymas ir aptarimas. Filmų peržiūra ir aptarimas.

Pagal Direktoriaus 

patvirtintą veiklos 

grafiką, 1 kartą per 

savaitę

Socialinė pedagogė

Psichologė

Kviestiniai 

specialistai

6. Pamokų ruoša Vaikai skatinami pamokas ruošti savarankiškai, pagalba teikiama kilus 

neaiškumams. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, turintiems specialiųjų 

poreikių.

Nuolat Socialinė pedagogė

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

7. Laisvalaikio organizavimas Žaidybinės veiklos organizavimas: stalo žaidimai, loginiai žaidimai, šaškės, 

šachmatai, judrieji žaidimai.

Kasdien

Pagal Direktoriaus 

patvirtintą veiklos grafiką

Socialinė pedagogė

Soc. darbuotojo 

padėjėjos 

Kineziterapeutė

Užimtumo 

specialistai

9. Duomenų kaupimas, 

registravimas, analizė

Duomenų apie vaikus, lankančius Centrą kaupimas, gautos informacijos 

analizė, bylų užvedimas ir tvarkymas. Lankomumo ir veiklos žurnalo vedimas.

Nuolat Socialinė pedagogė

Renginiai:

10. Sausio 13 –osios minėjimas Pasirengimas sausio 13 –osios minėjimui.

Stendo, lankstinukų paruošimas.

Sausio mėn.

11. Vasario 14 –oji.  Šv. 

Valentino dienos minėjimas

Draugiškų tarpusavio santykių puoselėjimas. Laiškų rašymas savo 

pasirinktiems draugams. Draugiškiausio vaiko rinkimai.  

Vasario mėn.

12.  Vasario 16 –osios minėjimas Pasirengimas minėjimui. Popietė prie arbatos, formuojant nuostatas ir vertybes 

kaip minėti tautines įsimintinas datas.

Vasario mėn.

13. Užgavėnių šventė. Pasirengimas šventei, puoselėjant lietuvių liaudies tradicijas. Kovo 1 d.

14.  Kovo 11 –osios minėjimas Pasirengimas minėjimui. Arbatos popietė,  formuojant nuostatas ir vertybes 

kaip minėti tautines įsimintinas datas.

Kovo mėn.

15. Pasaulinė sveikatos dienos 

paminėjimas 

Pasirengimas Pasaulinei sveikatos dienos paminėjimui. Stendo ir ženkliukų 

parengimas apie sveikos gyvensenos prevenciją, pokalbiai apie sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymą.

Balandžio  mėn. antra

savaitė

16. Motinos diena Pasiruošimas motinos dienos minėjimui. Atviruku ir palinkėjimų mamoms 

kūrimas.

Balandžio  mėn.

paskutinė savaitė

17. Piešinių konkursas Dailės užsiėmimai skirti savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui. Gegužės mėn.

18. Tarptautinė vaikų gynimo 

diena

Popietė su vaikais, kalbant apie vaiko teises, jų pareigas ir atsakomybes. Birželio 1 d.



19. Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienos minėjimas

Popietė aptariant minimą dieną, apžvelgiant Lietuvos praeitį. Liepos 5  d.

20. Vasaros užbaigimo šventė Pasirengimo mokyklai aptarimas. Popietė aptariant vasaros keliones, patirtus 

įspūdžius. 

Rugpjūčio  31 d.

21. Pasaulinės psichinės 

sveikatos dienos paminėjimas

Savaitės pokalbiai skirti psichinės sveikatos stiprinimui, mokysimės prisiimti 

atsakomybę, nebijoti įveikti sunkių užduočių, džiaugtis tuo ką turi (draugus, 

artimuosius, maisto ir pan.), sportuoti, gerai išsimiegoti, sveikai maitintis. 

Spalio mėn.  iki 10 d.

22. „Tolerancijos knyga“ Renginys skirtas paminėti Tarpatutinę Tolerancijos dieną. Mokiniai savo 

nuomonę ir požiūrį į toleranciją galės pateikti raštu ir piešiniuose, taip 

sukursime “Torenacijos knygą”.

Lapkričio  mėn. iki 16 d.

23. Tarptautinės nerūkymo 

dienos paminėjimas

Popietės metu su vaikais aptarsime, kokią žalą rūkančiųjų jaunuolių fizinei ir 

psichinei sveikatai  kelia rūkymas. 

Lapkričio 17 d.

24. Kalėdinė nuotaika Pasiruošimas Kalėdų šventei, žaisliukų gamyba, adventinių vainikų pynimas, 

kalėdiniai papuošimai, VDC patalpų puošimas. Kalėdinės šventės 

organizavimas.

Gruodžio mėn.

Pastaba: esant nenumatytoms išorinėms aplinkybėms, veiklos gali keistis

Kaišiadorių vaikų dienos centro socialinė pedagogė                                                                                                                               Giedrė Raišuotienė




