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METODINIS RENGINYS  

„Individualus pagalbos planas sunkumus patiriančiam vaikui“ 

                                                                                               

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Metodinio renginio nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką, rengėjus.  

2.  Metodinį renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius, 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba. 

3. Naudojami sutrumpinimai:  

Mokyklos Vaiko gerovės komisija – mokyklos VGK; 

Individualus pagalbos planas - IPP. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Metodinio renginio tikslas – stiprinti mokyklos Vaiko gerovės komisijos narių kompetencijas 

organizuojant pagalbos teikimą vaikui, patiriančiam sunkumus, skatinti glaudesnį bendradarbiavimą 

ir patirties sklaidą rengiant individualų pagalbos planą.  

 

 

5. Metodinio renginio uždaviniai: 

5.1  suteikti metodinę informaciją, padedančią organizuoti pagalbą sunkumus patiriančiam vaikui; 

5.2  stiprinti mokyklos Vaiko gerovės komisijos narių bendradarbiavimą ir skatinti gerosios patirties 

sklaidą; 

5.3 sudaryti galimybę ugdymo įstaigoms bendradarbiaujant sukurti įstaigos tipą atitinkantį (-ius) ir 

įstaigai tinkamą (-us) IPP; 



5.4. sudaryti ir patvirtinti rekomenduojamą IPP formų rinkinį; 

5.5. viešinti medijose ir informuoti mokyklas apie parengtą IPP formų rinkinį.     

 

III.  DALYVIAI 

6. Metodinio renginio dalyviai: Vilniaus miesto mokyklų VGK nariai.  

 

 

IV.  ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Metodinį renginį sudaro dvi dalys:  

7.1. Pranešimų pristatymai 

7.1.1. Renginys vyks 2022 m. balandžio 21 d. 10.00–14.30 val. nuotoliniu būdu ZOOM 

platformoje.    

7.1.2. Dalyvauti gali visi VGK nariai.  

7.1.3. Išankstinė registracija į renginį nevykdoma. Mokyklų VGK nariai įstaigos el. paštu gaus 

informaciją apie metodinį renginį ir prisijungimo nuorodą - 

https://us02web.zoom.us/j/89544411469?pwd=SHdWNlpsOTJMRlBSMHM4OWRNWFFJUT09 , 

Meeting ID: 895 4441 1469, Passcode: 586570 

7.2. Praktinės - kūrybinės dirbtuvės  

7.2.1. Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje: 

I grupė - ikimokyklinės ugdymo įstaigos:  2022 m. balandžio 25 d. 10.00–12.30 val.    

II grupė -  pradinių mokyklų: 2022 m. balandžio 26 d. 10.00–12.30 val.    

III grupė -  progimnazijų: 2022 m. balandžio 27 d. 10.00–12.30 val.    

IV grupė - gimnazijų:  2022 m. balandžio 28 d. 10.00– 12.30 val.    

V grupė -  specialiųjų mokyklų/klasių: 2022 m. balandžio 29 d. 10.00–12.30 val.    

7.2.1. dalyvauja po 2-3 mokyklos VGK  atstovus.  

7.2.2. dalyviai iki 2022 m. balandžio 22 d. užpildo registracijos formą 

https://forms.office.com/r/D7SAMrx7s5, gauna patvirtinimą ir prisijungimo nuorodą bei įsipareigoja 

dalyvauti renginyje. 

7.2.3. mokyklos VGK atstovai, dalyvaudami praktinėse - kūrybinėse dirbtuvėse, įsipareigoja teikti 

siūlymus IPP rengimui, dalintis savo ugdymo įstaigos turima patirtimi. 

8. Dalyvavimas metodiniame renginyje nemokamas. 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti renginio nuostatus bei programą. 

https://us02web.zoom.us/j/89544411469?pwd=SHdWNlpsOTJMRlBSMHM4OWRNWFFJUT09
https://forms.office.com/r/D7SAMrx7s5


10. Metodinio renginio metu bus fotografuojama ir (arba) daromas vaizdo ir garso įrašas, todėl 

informuojame, kad jūs galite būti matomas(-a), renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali 

būti viešinami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos internetinėse svetainėse, 

socialinio tinklo paskyroje.  

11. Informaciją dėl metodinio renginio teikia: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo 

skyriaus specialistės: 

Rasa Rašimaitė, mob. tel. 8 675 52454, el. p. rasa.rasimaite@vilnius.lt     

Erika Strolienė mob. tel. 8 675 52735, el.p. erika.stroliene@vilnius.lt  

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Nerija Guogė, tel. 867977918, el.p. 

nerija.guoge@vilniausppt.lt 

 

_________________________ 
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