ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRO
2019 M. VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Tikslas
Tenkinti vaiko
svarbiausius/būtini
ausius fiziologinius
poreikius:
nemokamo
maitinimo, asmens
higienos paslaugų
organizavimas

Gerinti vaiko
mokymosi
pasiekimus, sudarant
tinkamas sąlygas
vaikams namų darbų
bei papildomų
mokymosi užduočių
atlikimui, teikiant
pedagoginę priežiūrą
ir pagalbą.

Priemonės tikslui
pasiekti
- Organizuoti
nemokamą maitinimą;
- Teikti dušo
paslaugas.

- Sudaryti
individualius darbo su
vaiku planus;
- Aprūpinti vaikus
mokymui skirtomis
kanceliarinėmis
priemonėmis;
- Ugdyti vaikų
savarankiškumą,
atliekant namų darbų
užduotis individualiai,
skiriant papildomas
užduotis vaiko silpnų
mokymosi vietų
stiprinimui;
- Organizuoti darbą su
vaikais grupėje,
atliekant papildomas
užduotis, gerinant

Vertinimo rodikliai
- 5 darbo valandas darbo
dienomis 23 vaikams
teikti nemokamą
maitinimą;
- Formuoti tinkamus
vaiko asmens higienos
įgūdžius, suteikiant
galimybę pasinaudoti
dušo paslauga Vaikų
dienos centro patalpose
(pagal poreikį).
- Sudaryti individualius,
kiekvienam vaikui,
paslaugų teikimo planus;
- Mokslo metų
laikotarpiu kasdien
(darbo dienomis),
vasaros laikotarpiu –
pagal poreikį) suteikti
vaikams reikalingas
kanceliarines priemones;
- Teikti individualią
pagalbą kiekvienam
vaikui ruošiant namų
darbus;
- Organizuoti grupinį
darbą skiriant
papildomas užduotis.

Įgyvendinimo
terminas
2019 m. I-IV
ketvirtis,
I-IV
12:00-17:00
V
10:00-15:00,
Vaikų dienos
centre (toliau
VDC),
Stoties g. 9C,
Šiauliai
2019 m.
I – IV ketvirtis,
VDC

Siekiami rezultatai
- Sieksime, kad vaikai būtų
maitinami įvairiais vaiko
organizmui naudingais
maisto produktais,
suteikiant galimybę
parsinešti maisto namo;
- Sieksime suteikti vaikams
galimybę pasinaudoti dušo
paslauga.

- Sieksime identifikuoti
kiekvieno vaiko poreikį,
sudarant individualius
paslaugų vaikui teikimo
planus;
- Sieksime aprūpinti vaikus
visomis būtiniausiomis
kanceliarinėmis priemonėmis;
- Sieksime gerinti vaikų
mokymosi rezultatus.
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mokymosi
pasiekimus.
3.

Plėtoti vaikų
socialinius bei sveikos
gyvensenos įgūdžius.

- Organizuoti
užsiėmimus,
ugdančius vaiko
tinkamo elgesio
įgūdžius;
- Ugdyti ir stiprinti
sveiko gyvenimo būdo
įpročius;
- Organizuoti
prevencinį darbą.

- Tinkamo elgesio
įgūdžių užsiėmimai 2
kartai per savaitę;
- Sveikos gyvensenos
įpročių ugdymo
užsiėmimai 2 kartai per
savaitę.

2019 m.
I – IV ketvirtis,
VDC

- Sieksime ugdyti vaiko
tinkamo elgesio įgūdžius;
- Sieksime stiprinti sveiko
gyvenimo būdo įpročius;
- Rengsime užsiėmimus.
prevencine tema.

4.

Organizuoti vaikų
laisvalaikio
užimtumą ir būrelių
(rankdarbių,
vaidybos, sporto,
kompiuterinių
įgūdžių ugdymo)
veiklą.

- Organizuoti dailės ir
rankdarbių būrelio
veiklą;
- Organizuoti
vaidybos būrelio
veiklą;
- Organizuoti sporto
būrelio veiklą;
- Organizuoti
kompiuterinių įgūdžių
būrelio veiklą.

2019 m.
I – IV ketvirtis,
VDC

- Sieksime ugdyti vaiko
meninius gabumus;
- Sieksime supažindinti
vaikus su vaidybinės raiškos
galimybėmis;
- Sieksime stiprinti vaikų
norą būti fiziškai aktyviais;
- Sieksime ugdyti vaikų
kompiuterinį raštingumą.

5.

Organizuoti
šventinius renginius,
pažintines
ekskursijas, išvykas
bei stovyklas, lankyti
kultūriniusedukacinius

- Organizuoti vaiko
asmenines šventes;
- Organizuoti
kalendorinių švenčių
minėjimą;
- Organizuoti išvykas į
edukacinius renginius;

- Dailės ir rankdarbių
būrelio užsiėmimai 23
vaikams 1 kartą per
savaitę;
- Vaidybos būrelio
užsiėmimai 23 vaikams 1
kartą per savaitę;
- Sporto būrelio
užsiėmimai 23 vaikams 1
kartą per savaitę;
- Kompiuterinių įgūdžių
būrelio užsiėmimai 23
vaikams 1 kartą per
savaitę.
- Organizuoti 2
šventinius renginius
Paramos tarnybos salėje;
- Organizuoti
edukacines-pažintines
ekskursijas pagal

2019 m.
I – IV ketvirtis

- Paminėsime vaikų
asmenines šventes;
- Paminėsime kalendorines
šventes;
- Vyksime į edukacinius
renginius;
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6.

renginius mieste.

- Organizuoti
edukacines – pažintines
ekskursijas.

finansines galimybes.

Teikti pedagoginę ir
socialinę pagalbą bei
konsultacijas vaikui
ir jo šeimos nariams.

- Teikti pedagoginę
pagalbą, individualias
konsultacijas;
- Teikti socialinę
pagalbą, individualias
konsultacijas;
-Organizuoti tėvų
susirinkimus.

- 23 vaikams ir jų šeimų
nariams 5 dienas per
savaitę darbo valandomis
teikti pagalbą pagal
poreikį.
- Metų bėgyje
suorganizuoti 3 tėvų
susirinkimus.

- Vyksime į edukacines –
pažintines ekskursijas.
2019 m.
I – IV ketvirtis,
VDC

- Sieksime suteikti vaikui
bei jo šeimos nariams
reikalingą pedagoginę
pagalbą, individualias
konsultacijas;
- Sieksime suteikti vaikui ir
jo šeimos nariams reikalingą
socialinę pagalbą,
individualias konsultacijas.
- Suorganizuoti 3 tėvų
susirinkimus.

