
 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

      Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 

      direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d.  

įsakymu Nr. VĮ-299 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Komisija atlieka visas funkcijas, numatytas Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. VĮ-146 „Dėl Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

VGK funkcijos ir atsakomybės: 

Vardas ir pavardė, pareigybė Funkcijos ir atsakomybės VGK 

Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

pirmininkė: VGK funkcijų ir darbų paskirstymas, veiklų koordinavimas, plano ir ataskaitos 

suderinimas. Atsakinga už VGK pavestų funkcijų atlikimą. Progimnazijos Krizių valdymo komandos 

vadovė.  

Vilma Petrulevičienė, direktorė pirmininko pavaduotoja: esant poreikiui, pavaduoja pirmininką ir atlieka visas pirmininkui pavestas 

funkcijas ir atsakomybes.  

Erika Merkienė, specialioji pedagogė narė: atsakinga už įtraukiojo ugdymo organizavimą, individualių ugdymo planų  mokiniams, 

turintiems SUP (išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus), parengimą ir 

koordinavimą, organizuoja mokinių SUP įvertinimą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų 

pritaikymą, tvarko SUP turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, stebi SUP turinčių mokinių, 

lankančių specialiąsias pratybas, fizinę, emocinę savijautą ir elgesio ypatumus. Už pavestas funkcijas 

atsiskaito VGK ne rečiau kaip kartą per mokslo metus. 

Edita Matkevičienė, logopedė narė: atsakinga už individualių ugdymo planų  mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, 

parengimą ir įgyvendinimą, renka informaciją vaikų, turinčių SUP (išskyrus poreikius, atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų), pirminiam įvertinimui, tvarko kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių 

apskaitą progimnazijoje, stebi jaunesniojo amžiaus mokinių, lankančių logopedines pratybas, elgesį, 



 

 

 

 

 

emocijas ir fizinę sveikatą. Už pavestas funkcijas atsiskaito VGK ne rečiau kaip kartą per mokslo 

metus. 

Vaida Imbrasienė, socialinė pedagogė narė: tiriamoji, prevencinė veikla, renginių organizavimas, mokinio elgesio taisyklių, pamokų 

lankomumo stebėsena ir prevencija. Už pavestas funkcijas atsiskaito VGK ne rečiau kaip kartą per 

mokslo metus. 

Elena Oldenburg, pradinio ugdymo 

mokytoja 

narė: prevencinė veikla, švietimo pagalbos teikimas. Už pavestas funkcijas atsiskaito VGK ne rečiau 

kaip kartą per mokslo metus. 

Skaidrė Zavadskienė, istorijos mokytoja narė: prevencinė veikla, švietimo pagalbos teikimas. Už pavestas funkcijas atsiskaito VGK ne rečiau 

kaip kartą per mokslo metus. 

Nijolė Montautienė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

narė: sveikatinimo veiklų organizavimas, žalingų įpročių prevencija. 

Asta Lopato, rusų kalbos mokytoja, sekretorė: rengia VGK posėdžių medžiagą, apibendrina gautą informaciją, tvarko kitus dokumentus, susijusius 

su VGK posėdžių organizavimu. 

 

Trumpa situacijos analizė: 

Alfonso Lipniūno progimnazijoje rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 393 mokiniai. Progimnazijoje dirba aštuoni pagalbos mokiniui specialistai: 

specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, penki mokytojo padėjėjai (3,75 etato). 3 mokiniams nustatyti nedideli, 10 – vidutiniai, 5 – dideli 

specialieji ugdymosi poreikiai, 49 mokiniams – kalbos ir kalbėjimo sutrikimai (nedideli). Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje mokosi 46 iš Ukrainos 

perkelti mokiniai: paskirtos trys bendrojo ugdymo klasės (2U-1, 5U-2, 6U-3). 

Pastebima, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikų, turinčių elgesio ir bendravimo problemų. Tokiems vaikams trūksta socialinių įgūdžių, jie 

sunkiai įsitraukia į bendrą veiklą, nesusikaupia. 

 

Tikslas 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

Uždaviniai 

1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, diskusijas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis. 

2. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokiniui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

4. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus ir ieškoti šių problemų sprendimo būdų. 

5. Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys 

Socialinis emocinis ugdymas, mokinių emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas, švietimo pagalba progimnazijos bendruomenės nariams, 

kiekvieno mokinio pažangos ūgtis, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas. 

 

VEIKLOS PLANAS 

 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Sudaryti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 

2022–2023 m. m. 

Iki 2022-09-05 VGK pirmininkas, 

VGK sekretorius 

 

2. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius. Bent kartą per du 

mėnesius 

VGK pirmininkas  

3. Parengti Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą. 2023 m. birželis VGK pirmininkas, 

sekretorius, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

4. Parengti progimnazijos socialinį pasą.   2022 m. spalis socialinis pedagogas  

5. Problemų sprendimas vykstant nuotoliniam ugdymo procesui, 

ugdymo proceso pritaikymas SUP mokiniams. 

Pagal poreikį VGK, 

administracija 

 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 
 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 



 

 

 

 

 

1. Visų klasių mokinių supažindinimas su mokinio elgesio taisyklėmis, 

pamokų lankomumo, uniformų dėvėjimo tvarka ir kitais 

dokumentais.  

2022 m. rugsėjis socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

2. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS 

vykdymas. 

Patyčių paplitimo Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje 

tyrimas. 

Visus mokslo metus 

 

2022 m. lapkritis 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

3. Patyčių atvejų arba kitų įvykių nagrinėjimas ir poveikio priemonių 

taikymas. 

Visus mokslo metus VGK, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

4. Patyčių prevencijos įgyvendinimo tęsimas klasių valandėlių ir 

ugdymo proceso metu. 

 

 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 2023“: veiklų planavimas ir įgyvendinimas.  

Visus mokslo metus 

 

 

 

2023 m. kovas 

klasių vadovai, 

socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

5. Ugdymo karjerai užsiėmimai Visus mokslo metus 5-8 klasių vadovai  

6. Mokinių pamokų lankomumo stebėsena ir prevencija.  

 

Mėnesio, pusmečio, metų pamokų lankomumo ataskaitų rengimas ir 

analizė. 

Visus mokslo metus klasių vadovai, 

socialinis pedagogas  

socialinis pedagogas 

 

7. Uniformų dėvėjimo stebėsena. 

 

Visus mokslo metus 

 

socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

8. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų budėjimas pertraukų metu 

progimnazijoje. 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas  

9. Pagalbos naujai į progimnaziją atvykusiems mokiniams teikimas. Pagal poreikį socialinis pedagogas  

10. Pagalbos iš Ukrainos perkeltiems mokiniams teikimas. Pagal poreikį socialinis pedagogas, 

specialusis pedagogas 

 

11. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

programos vykdymas (integruota į Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemos OPKUS programą, ugdymo procesą). 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 



 

 

 

 

 

12. Mokinių stebėsena siekiant ugdyti atsparumą, užkirsti kelią 

žalingiems įpročiams – rūkymui, svaigalų vartojimui. 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas  

13. Mokinių sveikatos priežiūra, dalyvavimas sveikatos ugdymo ir 

fizinio aktyvumo projektuose, renginiuose. 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

1-8 klasių vadovai, 

kūno kultūros 

mokytojas 

 

14. Sveikatinimo programų progimnazijoje įgyvendinimas: 

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveika mokykla“: 

progimnazijos programos „Sveikatos mozaika“ veiklų 

įgyvendinimas. 

Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa. 

 

Programa „Pienas vaikams“. 

Visus mokslo metus  

socialinis pedagogas, 

komanda 

 

socialinis pedagogas, 

1-4 klasių vadovai 

socialinis pedagogas, 

1-4 klasių vadovai 

 

15. Paskaitėlės su bendruomenės pareigūnu „Saugus eismas“. 2022 m. rugsėjis socialinis pedagogas, 

1 klasių vadovai 

 

16. Prevencinės pamokėlės „Saugus internetas“. 2023 m. balandis socialinis pedagogas  

17. Užsiėmimai „Teisinis švietimas“. 2022 m. spalis-gruodis Socialinis pedagogas, 

bendruomenės 

pareigūnas, 7-8 klasių 

vadovai 

 

18. Tolerancijos dienos minėjimas. 2022-11-16 VGK nariai  

19. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimas 

prevenciniais klausimais. 

Pagal poreikį VGK nariai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

klasių vadovai 

 

20. Individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų teikimas emocijų 

ir elgesio ir kitų sunkumų turintiems mokiniams, individualus tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bei mokytojų konsultavimas. 

Pagal poreikį Progimnazijos 

kapelionas, Panevėžio 

PPT specialistai 

 

21. Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto ir rajono socialiniais 

partneriais dėl sunkumų turinčių mokinių. 

Pagal poreikį VGK nariai  



 

 

 

 

 

22. Kiekvienos konkrečios probleminės situacijos atveju individualų 

Pagalbos mokiniui teikimo plano / Individualaus ugdymo plano 

sudarymas. 

Pagal poreikį VGK nariai  

 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 
 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo sudarymas, 

jo suderinimas su Panevėžio miesto PPT ir teikimas tvirtinti 

progimnazijos direktoriui. 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas. 

Iki 2022-09-01  specialusis pedagogas, 

logopedas 

 

2. Mokinių kalbinių įgūdžių tikrinimas, kalbos bei kalbėjimo sutrikimų 

diagnozavimas, diagnozių tikslinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą). 

Kalbos, kalbėjimo sutrikimų šalinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą). 

Iki 2022-09-02  

 

 

Visus mokslo metus 

logopedas  

3. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pirminis pedagoginis – 

psichologinis vertinimas (gavus raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą). 

Pagal poreikį specialusis pedagogas, 

logopedas 

 

4. Individualių ir grupinių pratybų programų sudarymas. Tvarkaraščio 

derinimas. 

2022 m. rugsėjis   

5. Siūlymo dėl specialiojo ugdymo skyrimo mokiniui Panevėžio PPT 

teikimas. 

Pagal poreikį VGK  

6. Individualios konsultacijos, rekomendacijos mokytojams (tėvams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių, taikymo, pagalba sprendžiant iškilusias situacines 

problemas. 

Tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir 

mokytojams 

pageidaujant 

VGK pirmininkas, 

specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas 

 

7. Mokytojų parengtų pritaikytų dalyko ugdymo programų SUP 

mokiniams direktoriui tvirtinti teikimas. 

Iki 2022-09-05  VGK pirmininkas, 

specialusis pedagogas 

 

8. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pirmojo ir antrojo pusmečio 

pasiekimų, individualios pažangos aptarimas. 

2022 m. vasaris, 

birželis 

VGK nariai, 

mokytojai, dirbantys 

 



 

 

 

 

 

su SUP turinčiais 

mokiniais 

9. Kvalifikuotos pedagoginės, specialiosios pedagoginės,  

psichologinės, socialinės pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  

Visus mokslo metus specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas, Panevėžio 

PPT specialistai 

 

10. Individualių ugdymo planų SUP mokiniams sudarymas, individualių 

vaiko galių ir sunkumų aptarimas su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais. 

Iki 2022 m. rugsėjo  

5 d.; ugdymo proceso 

laikotarpiu – pagal 

poreikį 

specialusis pedagogas, 

logopedas 

 

11. Pirmokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas. 2022 m. spalis socialinis pedagogas, 

pirmų klasių 

mokytojai 

 

12. Penktokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas. 2022 m. spalis socialinis pedagogas, 

5 klasių vadovai 

 

13. Elgesio, bendravimo sunkumų turinčių vaikų stebėjimas ir pagalba 

pamokų metu. 

Visus mokslo metus 

esant poreikiui 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis 

pedagogas 

 

14. Mokytojų supažindinimas su SUP mokinių klasėje ypatumais. 

Veiklos organizavimas, koordinavimas ir pagalbos teikimas. 

Visus mokslo metus 

esant poreikiui 

specialusis pedagogas, 

logopedas, socialinis 

pedagogas 

 

15. Darbo su gabiais mokiniais aptarimas. 2023 m. balandis VGK, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

16. Tikslingi ir sistemingi susitikimai su mokytojais dalykininkais dėl 

SUP mokinių integravimo, klasės naujokų, pedagogų informavimo 

apie klasėje esamą situaciją. Veiklų ir pagalbos priemonių 

planavimas, vykdymas ir aptarimas (refleksija). 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

VGK, socialinis 

pedagogas 

 

 

INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA IR BENDRADARBIAVIMAS 

 



 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų, pranešimų ir kt.) 

rengimas (atnaujinimas), nuorodų į vyksiančius kitų organizacijų 

organizuojamus renginius (asmeninė registracija) prevencinėmis 

(sveikos gyvensenos, patyčių, žalingų įpročių, psichologinės 

gerovės ir kt.) temomis ir jos skelbimas / talpinimas progimnazijos 

stenduose, internetiniame puslapyje www.alipniunomokykla.lt, 

progimnazijos Facebook paskyroje, Tamo dienyne. 

Visus mokslo metus VGK nariai, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

2.  Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų individualių bei 

grupinių konsultacijų, susitikimų, seminarų organizavimas. 

Numatytas užsiėmimas „Mano lūkesčiai, nuostatos mokiniui. Kokie 

jie?“. 

Pagal poreikį VGK nariai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

3. Pirmokų, penktokų adaptacijos tyrimų rezultatų pristatymas 

progimnazijos bendruomenei. 

2022 m. lapkritis socialinis pedagogas  

4. Siūlymų progimnazijos administracijai, mokytojams dėl specialiųjų 

poreikių ir gabių mokinių ugdymo tobulinimo teikimas. 

Pagal poreikį VGK pirmininkas, 

VGK nariai 

 

5. Mokytojų informavimas apie elgesį ir veiklos priemones įvykus 

krizei progimnazijoje. 

Pagal poreikį Krizių valdymo 

komanda 

 

6. Bendradarbiavimas su socialinę ir psichologinę pagalbą 

teikiančiomis institucijomis, sveikatos priežiūros bei teisėtvarkos ir 

kitomis institucijomis, vykdančiomis prevencinį darbą. 

Visus metus socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

7. Mokytojų konsultavimas. 

Pagalba organizuojant ir vedant tikslines / prevencines klasės 

valandėles. 

Visus metus socialinis pedagogas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

 

8. Dalyvavimas pamokose, diskusijų vedimas konkrečiomis klasei 

aktualiomis temomis, mokytojų konsultavimas. 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis 

pedagogas 

 

9. Tėvų konsultavimas. 

Vaikų sėkmės ir iškylančių sunkumų aptarimas. 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas, 

VGK 

 

http://www.alipniunomokykla.lt/


 

 

 

 

 

10. Individualūs pokalbiai su mokiniais. Įvairių priežasčių aiškinimasis, 

konsultacijos, stebėjimas.  

Visus mokslo metus socialinis pedagogas  

11. Kvalifikacijos tobulinimo vaikų gerovės užtikrinimo srityje 

progimnazijoje dirbantiems mokytojams inicijavimas.  

Per mokslo metus VGK nariai, 

bendradarbiaudami su 

PPT specialistais 

 

12. Dalyvavimas projektuose. Atsižvelgiant į progimnazijos poreikius ir 

galimybes dalyvauti įvairių institucijų organizuojamuose 

projektuose. 

Per mokslo metus pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

13. Pakartotinis pedagogų supažindinimas su smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos aprašu, poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka. 

2022 m. rugsėjis-

spalis 

socialinis pedagogas  

14. Tikslingi ir sistemingi susitikimai su mokytojais dalykininkais dėl 

SUP mokinių integravimo, klasės naujokų, pedagogų informavimo 

apie klasėje esamą situaciją. Veiklų ir pagalbos priemonių 

planavimas, vykdymas ir aptarimas (refleksija). 

Visus mokslo metus 

pagal poreikį 

VGK, socialinis 

pedagogas 

 

15. Programos mokinių emocinės savijautos bei psichikos sveikatos 

gerinimui „Gera savijauta“ teikiamų paslaugų tikslingas planavimas 

ir įgyvendinimas. 

Visus mokslo metus socialinis pedagogas, 

1-8 klasių vadovai 

 

16. 8 klasės SUP mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas dėl 

mokinių tolimesnio ugdymo įstaigos pasirinkimo. 

2023 m. balandis-

gegužė 

specialusis pedagogas  

 

TIRIAMOJI VEIKLA 
 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Patyčių paplitimo Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje 

tyrimas. 

2022 m. lapkritis socialinis pedagogas  

2. Pirmokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas. 2022 m. spalis socialinis pedagogas  

3. Penktokų adaptacijos progimnazijoje tyrimas. 2022 m. spalis socialinis pedagogas  

4. Naujai nuo rugsėjo 1 d. į mokyklą  atvykusių mokytis mokinių 

adaptacijos progimnazijoje tyrimas. 

2022 m. spalis socialinis pedagogas  



 

 

 

 

 

5. Iš Ukrainos perkeltų mokinių mokytis progimnazijoje apklausa. 2022 m. lapkritis socialinis pedagogas  

 

KRIZIŲ VALDYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

VEIKLA LAIKOTARPIS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Įvykus krizei progimnazijoje sudaryti ir veikti pagal krizės valdymo 

priemonių planą. 

Esant krizei direktorius  

Krizių valdymo 

komanda 

 

2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę progimnazijos 

bendruomenę, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizei direktorius  

Krizių valdymo 

komanda 

 

3. Įvertinti asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba, ir 

organizuoti jos teikimą. 

Esant krizei Krizių valdymo 

komanda 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Esant poreikiui, numatoma galimybė esamą planą keisti, papildyti. 

 

Parengta Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 2022-09-05, protokolo Nr. VG-7 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ligita Urbelienė 

 

 

 


