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KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos Regos ugdymo centro veiklos planas 2019 metams (toliau – planas) parengtas
atsižvelgus į 2019-2021 metų strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius,
nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas,
atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių (turinčių įvairių regos
sutrikimų) ugdymo(si) poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio, tiflologinio ir socialinio ugdymo
srityje, laiduoti asmenų su regos negalia ugdymą(si) ir regimųjų funkcijų atstatymą bei regą
kompensuojančių įgūdžių įgijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
3. Planas parengtas atsižvelgus į Regos ugdymo centro 2019-2021 metų strateginį veiklos planą,
patvirtintą Regos ugdymo centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.V-102, Regos ugdymo
centro Neformaliojo švietimo programas, 2018-2019 m.m. ugdymo planus, patvirtintus Regos ugdymo
centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-67.
4. Planą įgyvendins Regos ugdymo centro administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame
procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, suaugę socialinio
ugdymo skyriaus programų dalyviai, socialiniai partneriai.
5. Plane naudojami sutrumpinimai: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – LASS, Klaipėdos
universitetas – KU, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Regos ugdymo centras –
RUC, informacinės komunikacinės technologijos – IKT.
II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
6. Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama ikimokyklinio, priešmokyklinio,
socialinio ir kito neformaliojo ugdymo programų ir švietimo pagalbos prieinamumo, dermės ir kokybės,
organizuoti ir vykdyti planingą veiklos stebėseną ir įsivertinimą. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 2
metiniai uždaviniai bei numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui.
6.1. Įgyvendintas pirmasis uždavinys – tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir
kito neformalaus ugdymo programų įgyvendinimą, užtikrinant sklandų ugdymo procesų ir švietimo
pagalbos organizavimą. Mokytojų taryba ir metodinė taryba bei specialiojo ugdymo pedagogų taryba
aktyviai dalyvavo rengiant programas ir projektus bei aptarė edukacinių erdvių modernizavimo
klausimus. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai analizavo pilietiškumo bei meninio ugdymo
klausimus, dalinosi praktine darbo patirtimi ugdant vaikų kalbinius gebėjimus, aptarė Brailio rašto
mokymo aktualijas bei neregių savarankiškumo problemas. Toks švietimo pagalbos specialistų ir
neformaliojo švietimo mokytojų bendradarbiavimas užtikrino kokybišką individualią pagalbą, pritaikytų
programų parengimą bei ugdymą. 34 procentams vaikų suteikta logopedinė pagalba, 72 procentams tiflopedagoginė pagalba, 86 procentams - oftalmologinė pagalba. Įgyvendintos Neformaliojo švietimo ir
švietimo pagalbos programos: 31 mokiniui su regos negalia, integruotai ugdomiems kitose miesto
mokyklose, teikta tiflopedagoginė pagalba, 36 netekusiems regėjimo suaugusiems asmenims
organizuotas socialinis reabilitacinis ugdymas, organizuotas ugdymas pagal informacinių technologijų
mokymo, meninio ugdymo, keramikos, tapybos ir piešimo programas. Pagal ankstyvojo ugdymo
programą „Mano žingsneliai darželyje“ ugdyta 22 vaikai nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus. 38 vaikai nuo 3 iki

6 metų amžiaus ugdyti pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, 20 vaikų nuo 6 iki 7 metų ugdyti pagal
Priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant „Opa pa“ metodinę medžiagą. Vaikų socialinių įgūdžių
ugdymas vykdomas pagal tarptautinį projektą „Zipio draugai“. Vykdytas ankstyvasis užsienio kalbos
mokymas pagal „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu” programą priešmokyklinėje grupėje ir vaikams nuo 5
metų amžiaus vykdyta Vizualinio mąstymo strategijų programa ir anglų kalbos mokymas pagal “Hello
Bo” metodiką. Suburtos darbo grupės, kurios organizavo gerosios darbo patirties sklaidą miesto
pedagogams: organizuotas seminaras “Vaikų su regos sutrikimais ugdymo aspektai. Ką turėtų žinoti
pedagogai?”, pravestos atviros veiklos “Kūryba ir judesys”, metodinė diena “Veiklų įvairovė ir neregių
savarankiškumas”. Švietimo pagalbos specialistai ir pedagogai bendradarbiavo su ugdytinių tėvais ir aptarė
mokinių daromos pažangos ir pasiekimų klausimus, vedė praktinius užsiėmimus, organizavo susitikimus su
Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Įstaigos taryba ir tėvų komitetas teikė

rekomendacijas dėl įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimo bei ugdymo erdvių
modernizavimo. Savivadybės biudžeto lėšomis ir paramos lėšomis atnaujinti trijų grupių sanitariniai
mazgai ir įrengtos atskiros kabinos, įsigyti trys nauji lauko įrengimai, perdažytos grupės ir įsigyta
priemonių vaikų veikloms organizuoti, atliktas metodinio kabineto remontas, suremontuota virtuvės
ventiliacinė sistema. Rėmėjų lėšomis įsigyti šeši nauji oftalmologiniai pritaisai. Lietuvos
Nepriklausomybės 100-čio proga, įrengtas rožynas ir pakyla vidiniame uždarame kieme.
6.2. Sistemingai įgyvendintas antras uždavinys – puoselėti tradicijas ir ugdyti pilietiškumą
organizuojant edukacinius, kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius ir projektus. 2018
metais organizuota 54 edukaciniai-kultūriniai renginiai. Pažintiniuose-edukaciniuose ir kūrybinės
saviraiškos renginiuose dalyvavo 100 procentų ugdytinių. Organizuoti tradiciniai įstaigos renginiai skirti
paminėti tautines ir kalendorines šventes. Vykdytas projektas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui
paminėti, kuriame dalyvavo visa bendruomenė ir socialiniai partneriai bei rėmėjai. Organizuoti šeši
sportiniai ir sveikatą stiprinantys renginiai; 12 teminių savaičių sveikatos stiprinimo ir asmens saugos,
gamtosaugos, saugaus eismo, valstybinės kalbos puoselėjimo, patyčių prevencijos klausimais. Vykdyti
suaugusių asmenų su regos negalia socializacijos projektai ir renginiai, siekiant įtraukti akluosius ir
silpnaregius į visuomeninę veiklą. Parengtas spektaklis Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui minėti
“Renkuosi šviesą”, kuris parodytas Lietuvos Respublikos Seime ir Dainų šventės “Vardan tos...” teatrų
dienoje. Organizuotos edukacinės krašto pažinimo išvykos, pristatyti keramikos kūrybiniai darbai
parodose, dalyvauta meninės saviraiškos festivaliuose-konkursuose “Perliukai”, “Begasas”, “Muzikinė
paukštė”, “Giest lakštingalėlis”, “Vyturiukai”, Dainų dainelės konkurso laureatų koncerte. Plėtojamas
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vykdant projektus ir siekiant užtikrinti asmenų su regos
negalia socialinę įtrauktį. 68 mokiniams su regos negalia organizuota tarptautinė stovykla “Pažinimo
stebuklas”, 30 procentų ugdytinių dalyvavo I.Simonaitytės bibliotekos renginiuose, LASS Klaipėdos ir
Telšių regionų aklųjų centro ir Aklųjų bibliotekos renginiuose, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos
“Guboja” renginiuose. Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniamas organizuoti edukaciniai užsiėmimai “Ar
sunku neregiams gyventi tarp mūsų?”.
7. 2018 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus
audito metodiką
III. STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI IR METINIAI VEIKLOS TIKSLAI
Didžiausi privalumai

Didžiausi trūkumai

Programų
atitiktis
pagal Šeimos gaunamos informacijos
valstybės nustatytus reikalavimus kokybė
Programų
atitiktis
vaikų Šeimos įtraukimas į vaikų
ugdymos
poreikiams
ir ugdymo(si) procesą mokykloje
interesams
Galimybių toulėti sudarymas
Mokytojų ir tėvų veiklos dermė
skatinant vaiko pasiekimus ir
juos vertinant

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai
Ugdymosi aplinkos, priemonių
atitiktis pagal mokinių amžių,
poreikius bei interesus
Šeimos
ir
mokyklos
bendradarbiavimas
ugdymosi
procese
Mokinio daromos pažangos
vertinimo sistema

8. 2019 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius
reikalavimus atitinkančioje saugioje ir sveikoje aplinkoje.
9. Prioritetinės kryptys:
9.1. Ugdymo ir švietimo pagalbos efektyvinimas, taikant kiekvieno mokinio individualios
pažangos ir poreikių vertinimo sistemą;
9.2. Tvarios, stebėsenos duomenimis grįstos vadybinės praktikos, skatinančios veiklos pokyčius
ir bendruomenės lyderystę, stiprinimas;
9.3. Modernios ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios saugios ir emociškai pozityvios
aplinkos kūrimas.
10. Metiniai veiklos tikslai:
10.1. diegti tvarią, stebėsenos duomenimis grįstą vadybinę praktiką, skatinančią bendruomenės
narių lyderystę;
10.2. gerinti mokinių individualių prigimtinių poreikių tenkinimo bei sociokultūrinės įtraukties
sąlygas.
IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:
11.1. skatinti bendruomenės narių lyderystę įstaigos veiklos planavime ir įsivertinime, programų
ir projektų įgyvendinime bei pokyčių valdyme
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Organizuoti įstaigos tarybos veiklą:
suderinti finansinių išteklių
panaudojimo sąmatas ir įstaigos kaitos
projektus;
aptarti direktoriaus 2018 metų veiklos
ataskaitą ir suderinti 2019 metų
sąmatas pagal finansavimo šaltinius;
suderinti Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos
programą 2019-2021 m.

1.1

Atsakingas asmuo
arba vykdytojas

Laima Glaveckienė,
Roma Jokubaitienė

Vykdymo
terminas

Atsiskaitymo ir
fiksavimo forma

vasaris

Įstaigos tarybos
protokolas,
metinės veiklos
ataskaita ir
veiklos
programa

1.2

suderinti Viešojo skelbimo 2018-2019
m.m. veiklos aprašą;
aptarti įstaigos veiklos organizavimą
vasaros laikotarpiu

Laima Glaveckienė,
Roma Jokubaitienė

Gegužė

1.3

suderinti 2020 m. įstaigos veiklos
planą;
aptarti ir parengti gautų paramos lėšų
panaudojimo sąmatą

Laima Glaveckienė,
Roma Jokubaitienė

lapkritis

2.

Organizuoti ugdytinių tėvų komiteto
veiklą

Laima Glaveckienė

vieną kartą
per ketvirtį

3.

Organizuoti Mokytojų tarybos veiklą:

3.1

suderinti 2019 m. Mokytojų tarybos
veiklos planą ir edukacinių projektų
vykdymą

Laima Glaveckienė

sausis

Įstaigos tarybos
protokolas,
Viešojo
skelbimo veiklos
aprašas
Įstaigos tarybos
protokolas,
strateginis
planas
Tėvų komiteto
veiklos planas ir
posėdžių
protokolai
Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
veiklos planas

3.2

3.3

3.4

aptarti 2018-2019 m.m. ugdymo
veiklų ataskaitas;
analizuoti mokinių pasiekimus ir
pažangą;
suderinti 2019-2020 m.m. grupių
komplektavimą, grupių komandas
suderinti 2019-2020 m.m.
neformaliojo švietimo ir pagalbos
programas, ugdymo planus,
edukacinius projektus ir veiklų
tvarkaraščius
aptarti 2020 metų veiklos plano
projektą;
suderinti mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų 2020-2022 m.
atestacijos programą

4.

Vykdyti pedagogų ir kitų specialistų
kvalifikacijos tobulinimo programą

5.
5.1

Organizuoti metodinės grupės veiklą
parengti pranešimus:

5.1.1

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė,
Laima Glaveckienė

Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

Laima Glaveckienė,

birželis

rugpjūtis

gruodis

Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

sausisgruodis

,,Muzika lavina vaikų vaizduotę“

Loreta Aukštuolienė

vasaris

5.1.2

,,Bendradarbiavimo su tėvais
galimybės projektinėje veikloje“

Rūta Vaitkutė,
Almutė Mejerienė

gegužė

5.1.3

,,Tėvų ir pedagogų
bendradarbiavimas ugdant
ikimokyklinio amžiaus vaikų
komunikacinius gebėjimus“

Reda Lidžiuvienė

rugsėjis

5.1.4

,,Pilietiškumo ugdymas projektinėje
veikloje“

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.3.
5.3.1.

Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
ugdymo planai
ir programos
Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
ugdymo planai
ir programos
Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
programos
projektas
Kvalifikacijos
programa,
kvalifikaciniai
pažymėjimai
pranešimas,
metodinės gr.
protokolas
pranešimas,
metodinės gr.
protokolas
pranešimas,
metodinės gr.
protokolas

pranešimas,
lapkritis
metodinės gr.
protokolas
dalintis praktine darbo patirtimi, organizuoti atviras veiklas įstaigos pedagogams ir tėvams:
,,Pažinimo ir atradimo džiaugsmo
veiklos planas,
patyrimas eksperimentuojant ir
Daiva Katkienė
sausis
posėdžio
bandant“
protokolas
veiklos planas,
Aušra Kuzminskienė
,,Mūsų pasiekimai“
gegužė
posėdžio
Regina Zikarienė
protokolas
veiklos planas,
,,Vaikų meninės raiškos ugdymas
Jūratė Šatkutė
rugsėjis
posėdžio
dailės veikloje“
protokolas
veiklos planas,
,,Aš einu spalvotu takeliu“
Vanda Selenienė
lapkritis
posėdžio
protokolas
parengti metodines priemones:
priemonės
pristatymas,
Daiva Katkienė
vasaris
,,Spalvoti kamuoliukai“
metod. gr.
protokolas
Vanda Selenienė

5.3.2.

,,Boružėlių lenktynės“,
Takelis plokščiapėdystės
profilaktikai

5.3.4.

,,Vaisių ir daržovių pintinėlė“,
,,Spalvos, dydžiai, skaičiai“

Rūta Vaitkutė,
Almutė Mejerienė

5.3.5.

Priemonė smulkiąjai motorikai
lavinti

Rūta Vaitkutė,

5.3.6.

Ugdymo priemonių paroda
( kartu su socialiniais partneriais)

6.
6.1

Organizuoti specialiojo ugdymo pedagogų metodinės grupės veiklą
parengti pranešimus:

6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

„Girdimojo suvokimo svarba
ugdant girdimąjį suvokimą ir
foneminę klausą“
logopedų ir bibliotekų projektas
„Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų
Lietuvos“ (stendinis pranešimas)
„Anglų kalba su BO
priešmokyklinėje grupėje“
“Teatro grupės Palėpė 10 – mečiui
paminėti” (stendinis pranešimas)
“Edukacinių veiklų bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams
lyginamoji analizė” (stendinis
pranešimas)

Daiva Katkienė,

Zita Jakienė

Regina Viršilienė

Vaiva Butvidienė
Audronė
Beinorienė
Vaiva Butvidienė
Viktorija
Paimbrekytė Jonauskienė
Danutė Marcelė
Balčiūnienė
Bronė Venienė

gegužė

rugsėjis

lapkritis

lapkritis

priemonės
pristatymas,
metod. gr.
protokolas
priemonės
pristatymas,
metod. gr.
protokolas
priemonės
pristatymas,
metod. gr.
protokolas
priemonės
pristatymas,
metod. gr.
protokolas

vasaris

Pranešimas,
posėdžio
protokolas

vasaris

Stendinis
pranešimas

balandis
rugsėjis

lapkritis

Pranešimas,
posėdžio
protokolas
Stendinis
pranešimas
Stendinis
pranešimas
Pranešimas,
posėdžio
protokolas
Pranešimas,
posėdžio
protokolas

6.1.6

„Pagalbos suaugusiam neregiui
svarba ir ypatumai“

Danutė Marcelė
Balčiūnienė

lapkritis

6.1.7

“Vaikų kalbėjimo skatinimas
frazėmis ir vientisiniais sakiniais”

Audronė
Beinorienė

gruodis

6.2.

dalintis praktine darbo patirtimi, organizuoti atviras veiklas įstaigos pedagogams ir tėvams:

6.2.1

specialiųjų pedagogų diskusijos
apie vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymo(si),
problemų sprendimus, dalijimąsis
gerąja patirtimi

6.2.2

straipsnis “Aklųjų ir silpnaregių
įtraukusis ugdymas - pasiekimai ir
problemos”

6.2.3
6.2.4

atvira veikla naudojant
multisensorinių priemonių
kompleksą
straipsnis spaudai „Jubiliejais
praturtinti metai“

sausis,
gegužė,
lapkritis

Atvejo analizės
protokolai

Laima Glaveckienė

spalis

Straipsnis
leidinyje
“Švietimo
naujienos”

Ina Mažeikienė

lapkritis

Atvejo analizės
protokolai

Danutė Marcelė
Balčiūnienė

metų eigoje

Straipsnis

Regina Bytautienė

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

parengti metodines rekomendacijas ir priemones:

dekoracijos, rūbai, rekvizitų
gamyba „Palėpės“ teatro
vaidinimams
tekstai brailiu: vaidinimų
scenarijai, vasaros stovyklos
programa
priemonė sensomotorikai lavinti.
Nyderlandų patirtis – spalvoti
karoliai skaičiavimui

Danutė Marcelė
Balčiūnienė

metų eigoje

Atmintinės

Danutė Marcelė
Balčiūnienė

metų eigoje

Posėdžio
protokolas

Ina Mažeikienė

kovas

Vaiva Butvidienė

balandis

6.3.4.

priemonė žodyno plėtotei,
foneminei klausai lavinti

7.

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos
Laima Glaveckienė,
veiklą
Regina Bytautienė

8.

Vykdyti edukacinius ir sociokultūrinius projektus

metų eigoje

Vaiko gerovės
komisijos
protokolai

metų eigoje

Projekto
vykdymo planas
ir renginių
medžiaga

8.1.

“50 bendruomenės lyderystės metų”

Laima Glaveckienė,
Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

8.2.

sveikos ir saugios gyvensenos
,,Augu sveikas ir saugus“

Regina Viršilienė,
Zita Jakienė

metų eigoje

8.3.

kūrybinės - teatrinės veiklos
,,Garsų, spalvų ir pasakų šaly“

Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

metų eigoje

8.4.

meninės veiklos ,,Matau ir kuriu
širdimi“

Juratė Šatkutė,
Rita Razmienė,
Loreta
Aukštuolienė

metų eigoje

8.5.

virtuali kelionė po Lietuvą - tėvų ir
senelių gimtines

Daiva Katkienė

metų eigoje

8.6.

saugaus eismo ,,Saugau kitus ir
save“

Aušra
Kuzminskienė,
Regina Zikarienė

sausisgegužė

8.7.

piletiškumo ugdymo ,,Šimtas
žingsnelių užbaigiant Lietuvos
šimtmetį“

Rūta Vaitkutė,
Almutė Mejerienė

sausisvasaris

8.8.

loginio mąstymo “Formos aplink
mus”

Jolanta
Vilčinskienė,
Vaida Jurevičienė

metų eigoje

8.9.

8.10.
9.
9.1.

Priemonė,
posėdžio
protokolas
Priemonė,
posėdžio
protokolas

Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga
Projekto
vykdymo
medžiaga

kultūrinių higieninių įgūdžių
Vanda Selenienė,
ugdymo “Mokausi būti tvarkingas
metų eigoje
Reda Lidžiuvienė
ir švarus”
edukaciniai užsiėmimai bendrojo
gegužė,
lavinimo mokyklų mokiniams Regina Bytautienė spalis,
Planai
“Tavo kelyje neregys”
lapkritis,
Plėtoti ir palaikyti veiksmingus ryšius ir įtraukti bendruomenę į bendrą veiklą su
socialiniais partneriais:
Klaipėdos universitetas
Laima Glaveckienė metų eigoje Sutartis

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

Klaipėdos senamiesčio ROTARY
klubas
VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga, VšĮ Klaipėdos ir Telšių
regionų aklųjų centras
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Lietuvos aklųjų bibliotekos
Klaipėdos filialas
Lietuvos specialiosios kūrybos
draugija „Guboja“
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centras (Vilnius), Prano
Daunio ugdymo centrs (Kaunas),
Petro Avižonio regos centras
(Šiauliai), Regos centras Linelis“
(Panevėžys)
I.Simonaitytės viešąja biblioteka

Laima Glaveckienė metų eigoje

Sutartis

Laima Glaveckienė metų eigoje

Sutartis

Laima Glaveckienė metų eigoje

Sutartis

Regina Bytautienė

metų eigoje

Sutartis

Loreta
Aukštuolienė

metų eigoje

Sutartis

metų eigoje

Bendradabiavi
mo renginių
aprašai

Laima
Glaveckienė,
Regina Bytautienė

Laima Glaveckienė metų eigoje
Laima
Glaveckienė,
metų eigoje
Viktorija
Paimbrekytė

Sutartis

9.9.

Baltarusijos, Ukrainos, Estijos,
Latvijos ir Olandijos aklųjų ir
silpnaregių organizacijomis

9.10.

Lopšeliais-darželiais “Želmenėlis”,
“Liepaitė”, “Čiauškutė”, “Žiogelis”
“Žuvėdra”

Regina Viršilienė

metų eigoje

sutartys, planai

9.11.

I.Simonaitytės viešosios
bibliotekos Pempininkų skyrius

R.Viršilienė,
R. Bytautienė

metų eigoje

planas

9.12.

Klaipėdos miesto švietimo įstaigos,
kuriose mokosi mokiniai su regos
negalia

10.

10.1.

10.2

10.3.

10.4.

Bendradabiavi
mo renginių
aprašai

bendradarbiavi
pagal
mo ir mokymo
ugdymo ir
sutartys,
pagalbos
tvarkaraščiai ir
planus
planai
Vykdyti ir/ar dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose-festivaliuose,
projektuose
Vasaros
Laima
stovyklos
tarptautinė aklųjų ir silpnaregių
Glaveckienė,
projektas,
vaikų vasaros stovyklą “Pažinimo
birželis
Regina Bytautienė,
programa,
stebuklas 2019“
Regina Viršilienė
planas,
nuotraukos
Erasmus+ mobilumo projektas
Regina Bytautienė,
“Tobulėjantis
mokytojas
–
Sausisprojekto
Joana
sėkminga aklojo bei silpnaregio
rugsėjis
medžiaga
Grigaliūnienė
mokinio integracija”
tarptautinė socialinių įgūdžių
Regina Viršilienė
metų eigoje programa
ugdymo programa „Zipio draugai“
meninės veiklos projektai
Regina Viršilienė,
paraiškos,
„Vaidinimų kraitelė“, „Giest
Loreta
metų eigoje programos,
lakštingalėlis“, „Vyturiukai“,
Aukštuolienė,
pasiekimai
“Muzikinė paukštė”, “Perliukai”
Laima
Glaveckienė,
Regina Bytautienė

10.5.

ankstyvoji
mokymo
Hansas”

užsienio
programa

kalbos
“Kiškis Laima Bukauskaitė

gruodis

Planai,
nuotraukos

10.6.

Danutė Marcelė
tarptautinis
neįgaliųjų
teatrų Balčiūnienė,
festivalis-konkursas „Begasas“
Loreta
Aukštuolienė

II pusmetis

planai,
įvertinimai

10.7.

LASS Brailio skaitinių konkursas

gegužė

konkurso
protokolas

metų eigoje

parodų afišos,
aprašymai

metų eigoje

anketos,
ataskaitos

metų eigoje

anketos,
ataskaitos

metų eigoje

anketos,
ataskaitos

10.8.

11.
11.1.

11.2.

11.3.
12.

Regina Bytautienė

kūrybinių
darbų
parodos
I.Simonaitytės
viešosios
bibliotekos Pempininkų skyriuje,
Jūratė Šatkutė,
Lietuvos
aklųjų
bibliotekos
Rita Razmienė
Klaipėdos skyriuje, Klaipėdos
miesto vaikų ligoninėje, Prano
Domšaičio galerijoje
Organizuoti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą
Laima
šeimos
ir
mokyklos
Glaveckienė,
bendradarbiavimas
ugdymosi
Regina Bytautienė,
procese
Regina Viršilienė
Laima
mokinio
daromos
pažangos Glaveckienė,
vertinimo sistema
Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė
Laima
atlikti keturmatę 2019 metų Glaveckienė,
situacijos analizę
Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė
Vykdyti veiklos kokybės stebėseną

12.1.

pedagogų veiklos planai,
tvarkaraščiai, ataskaitos

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

vasaris,
spalis

stebėsenos
aprašai

12.2.

švietimo pagalbos pratybų
organizavimas (logopedai, spec.
pedagogas, tiflopedagogai)

Regina Bytautienė

kovas

stebėsenos
aprašai

12.3.

mokinių pasiekimų aprašai

12.4.

ugdymo(si) aplinkos atitiktis
mokinių poreikiams

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

12.5.

švietimo stebėsenos rodiklių
ataskaitos už 2018-2019 m.m.

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

12.6.

pritaikytų programų ir ugdymo turinio
atitiktis ir dermė ugdymo procese

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

vasaris,
spalis

stebėsenos
aprašai

Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė

rugsėjis,
spalis

stebėsenos
aprašai

Regina Viršilienė

rugsėjis

aprašai

12.7.

12.8.

palankios emocinės aplinkos
kūrimo ir vaikų adaptacijos
stebėsena. Tėvų ir pedagogų
bendradarbiavimas šiuo
laikotarpiu.
grupių informaciniai stendai

gegužė
rugsėjis,
spalis
birželis

stebėsenos
aprašai
stebėsenos
aprašai
Rodiklių
duomenų
aprašai

13.
13.1.

Vykdyti tiriamąją veiklą
statistiniai duomenys pagal ŠVIS
(Švietimo valdymo informacinė
sistema)

Daiva Jucevičienė

sausis

13.2.

vaikų kalbos ir kalbėjimo tyrimas,
įvertinimas

Audronė
Beinorienė,
Vaiva Butvidienė

rugsėjisspalis

13.3.

vaikų specialiųjų ugdymosi
poreikių tyrimas ir įvertinimas

Regina Bytautienė

spalis

13.4.

vaikų fizinio pajėgumo vertinimas

Zita Jakienė

13.5.

regos korekcijos veiksmingumas

Janina Krakauskienė

13.6.

vaikų lankomumo ir sergamumo
kiekybinis lyginamasis tyrimas

Laima Glaveckienė

rugsėjis,
gegužė
birželis,
gruodis
sausisgruodis

statistinių
duomenų
ataskaita
vaikų su kalbos
sutrikimais
vertinimo
dokumentai
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikių
vertinimo
dokumentai
suvestinės
ataskaitos
ataskaitos

11.2. sudaryti sąlygas mokinių individualių prigimtinių poreikių tenkinimui saugioje ir emociškai
pozityvioje aplinkoje
Eil. Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Atsakingas asmuo
Vykdymo
Atsiskaitymo ir
arba vykdytojas
terminas
fiksavimo forma
Vykdyti socialinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas suaugusiems netekusiems regėjimo:
programos,
Kompiuterinis raštingumas
Viktorija
pagal veiklų
teminiai planai,
suaugusiems neregiams
Paimbrekytė tvarkaraščius metinės veiklos
Jonauskienė
ataskaitos
programos,
Danutė Marcelė
pagal veiklų
teminiai planai,
Brailio raštas suaugusiems neregiams.
Balčiūnienė
tvarkaraščius metinės veiklos
ataskaitos
programa,
2 kartus per
teminiai planai,
Keramika suaugusiems neregiams.
Rita Razmienė
savaitę
metinės veiklos
ataskaitos
ugdymo
programa,
Muzikinis ugdymas suaugusiems
2 kartus per
Loreta Aukštuolienė
teminiai planai,
neregiams.
savaitę
metinės veiklos
ataskaitos
programos,
Danutė Marcelė
Savitarna ir buitiniai įgūdžiai
pagal veiklų
teminiai planai,
Balčiūnienė,
suaugusiems neregiams.
tvarkaraščius metinės veiklos
Laima Bukauskaitė
ataskaitos,
programos,
Danutė Marcelė
Orientacija erdvėje ir savarankiškas
pagal veiklų
teminiai planai,
Balčiūnienė,
judėjimas suaugusiems neregiams.
tvarkaraščius metinės veiklos
Laima Bukauskaitė
ataskaitos
teminiai planai,
Judėjimas – neregio žmogaus sveikata,
pagal veiklų
Zita Jakienė
metinės veiklos
stiprybė, grožis
tvarkaraščius
ataskaitos
Priemonės pavadinimas

1.8.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Mokymo
programos,
Dailės terapija suaugusiems akliems ir
pagal veiklų
Jūratė Šatkutė
teminiai planai,
silpnaregiams
tvarkaraščius
metinės veiklos
ataskaitos
Vykdyti švietimo pagalbos ir kito neformaliojo švietimo programas integruotai besimokantiems
mokiniams su regėjimo negalia:
programos,
Viktorija
Informacinių technologijų programa
pagal veiklų
teminiai planai,
Paimbrekytė mokiniams su regėjimo negalia.
tvarkaraščius metinės veiklos
Jonauskienė
ataskaitos
programa,
Muzikinio ugdymo programa
2 kartus per
teminiai planai,
Loreta Aukštuolienė
mokiniams su regėjimo negalia.
savaitę
metinės veiklos
ataskaitos
Laima Bukauskaitė,
programos,
Ina Mažeikienė,
Tiflopedagoginė pagalba mokiniams
pagal veiklų
teminiai planai,
Roma Jokubaitienė,
su regėjimo negalia.
tvarkaraščius metinės veiklos
Bronė Venienė,
ataskaitos
Birutė Bartkienė
programa,
Keramikos programa mokiniams su
2 kartus per
teminiai planai,
Rita Razmienė
regėjimo negalia.
savaitę
metinės veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai planai,
1 kartą per
Dailė mokiniams su regėjimo negalia. Jūratė Šatkutė
metinės veiklos
savaitę
ataskaitos ir
anketos

Vykdyti neformaliojo ugdymo programas vaikams nuo 0 iki 7 m. amžiaus:
Rūta Vaitkutė,
Vanda Selenienė,
programa,
Almutė Mejerienė,
teminiai
mokslo metų
Ikimokyklinio ugdymo programa
Reda Lidživienė,
planai, metinės
eigoje
Daiva Katkienė,
veiklos
Jolanta
ataskaitos
Vilčinskienė
programa,
teminiai
Aušra
Bendroji priešmokyklinio ugdymo
mokslo metų
Kuzminskienė,
planai, metinės
programa
eigoje
Regina Zikarienė
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
Kūno kultūros programa
mokslo metų
Zita Jakienė
planai, metinės
“Judėjimas - sveikatos vitaminas”
eigoje
veiklos
ataskaitos
programa,
Tapybos ir piešimo programa
mokslo metų teminiai planai,
Jūratė Šatkutė
„Spalvų žingsneliai“
eigoje
metinės veiklos
ataskaitos

3.5.

Keramikos programa „Molinuko
studija“

Rita Razmienė

mokslo metų
eigoje

3.6.

Vizualinio mąstymo strategijų
programa

Roma Jokubaitienė

mokslo metų
eigoje

3.7.

Vizualinių funkcijų lavinimo
programa

Bronė Venienė

mokslo metų
eigoje

3.8.

Muzikinio ugdymo programa

Loreta
Aukštuolienė

mokslo metų
eigoje

3.9.

Vokiečių kalba priešmokykliniame
amžiuje „Kiškis Hansas“

Laima Bukauskaitė

mokslo metų
eigoje

3.10.

Ankstyvasis anglų kalbos
mokymas “Hello Bo”

Viktorija
Paimbrekytė-Jonau
skienė

mokslo metų
eigoje

3.11.

socialinių įgūdžių ugdymo
programa ,,Zipio draugai”

4.

4.1.

4.2.

Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė
Teikti individualią švietimo ir specialiąją pagalbą:
Janina
Krakauskienė,
Virginija
oftalmologinę ir ortoptinę pagalbą
Paplauskienė,
Vilhelmina
Leistrumienė
logopedinę pagalbą

Vaiva Butvidienė,
Audronė
Beinorienė

vienas
užsiėmimas
per savaitę

programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos
ugdymo
planai,
ataskaitos

žurnalai ir
mokslo metų procedūrų
eigoje
kortelės,
ataskaitos
mokslo metų
eigoje pagal
veiklų
tvarkaraščiu
s

planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai

4.3.

tiflopedagoginę pagalbą pagal šias
veiklos kryptis:
regimojo suvokimo ir
sensomotorinio lavinimo,
savitarnos ir buitinių
įgūdžių,
orientacijos ir savarankiško
judėjimo,
Brailio rašto mokymo

Marcelė Danutė
Balčiūnienė,
Laima Bukauskaitė,
Ina Mažeikienė,
Roma Jokubaitienė,
Bronė Venienė,
Birutė Bartkienė

4.4.

mišrių raidos ir mokymosi sunkumų
patiriantiems ugdymo(si) pagalba

Joana Grigaliūnienė

4.5.

individuali mankšta ir sportiniai
žaidimai

Virginija
Paplauskienė,
Zita Jakienė

5.

Stiprinti įstaigos ir šeimos partnerystės ryšius:

5.1.

organizuoti edukacinius
užsiėmimus tėvams auginantiems
vaikus su regos sutrikimais“

5.2

5.3.

organizuoti mini futboliuko
rungtynes, sportines estafetes su
tėveliais
inspiruoti mokinių tėvų dalyvavimą
įstaigos organizuojamoje
konferencijoje “50 bendruomenės
lyderystės metų”

5.4.

organizuoti įstaigos gimtadienio
šventę “Prie stebuklų miško žalio”

5.5.

organizuoti veiklas “Mokomės ir
veikiame kartu” (įtraukiant šeimas į
užsiėmimus)

5.6.

vykdyti akcijas “Žydintis vaikystės
kiemas”, “Pyragų diena”

5.7.

įtraukti mokinių tėvus į tradicinius
kalendorinių švenčių renginius

5.8.
5.9.
5.10.
5.10.1.

organizuoti tėvų forumą “Sveikatai
palanki mityba”
organizuoti tėvų susirinkimą “Įstaigos
ir šeimos įsipareigojimai ir
susitarimai”
parengti pranešimus:
“Ugdymo(si) pasiekimai taikant
metodinę priemonę O PA PA”

mokslo metų
eigoje pagal
veiklų
tvarkaraščiu
s

planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai

mokslo metų
eigoje pagal
veiklų
tvarkaraščiu
s
mokslo metų
eigoje pagal
veiklų
tvarkaraščiu
s

planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai
planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai

Ina Mažeikienė,
sausis,
Joana Grigaliūnienė vasaris

užsiėmimų
medžiaga

Zita Jakienė

sausis,
vasaris

planas

Laima Glaveckienė

kovas

konferencijos
medžiaga, tėvų
pranešimai

gegužė

planas

gegužė

planai

gegužė,
lapkritis

akcijos
medžiaga

metų eigoje

renginių
medžiaga

balandis

pranešimas

Laima Glaveckienė

rugsėjis

pranešimas

Regina Zikarienė

sausis

pranešimas

Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė
Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė
Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė
Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė
Laima Glaveckienė,
Edita Juodienė

5.10.2.

,,Vaiko gyvenimo ritmas darželyje“

Vanda Selenienė

sausis

stendinis
pranešimas

5.10.3.

„Ką reiktų žinoti apie šveplavimą“

Audronė
Beinorienė

sausis

pranešimas

5.10.4.

„Silpnaregių vaikų žaidimai“

5.10.5.

,,Mano dienelė darželyje“

Ina Mažeikienė
Daiva Katkienė
Vaida Jurevičienė

„Kaip susikalbėti su savo vaiku“ II
Bronė Venienė
dalis.
„Žodyno plėtotė arba foneminės
5.10.7.
Vaiva Butvydienė
klausos lavinimas“ (5 gr.)
Aušra
Priešmokyklinės grupės vaikų
5.10.8.
Kuzminskienė
pasiekimai
Regina Zikarienė
,, Ugdymas šeimoje. Kaip paruošti Rūta Vaitkutė,
5.10.9.
Almutė Mejerienė
vaiką darželiui“
„Ankstyvasis užsienio kalbos
5.10.10. mokymąsis ikimokykliniame
Laima Bukauskaitė
amžiuje“
Viktorija
„Saugus darbas kompiuteriu
5.10.11.
Paimbrekytė ikimokykliniame amžiuje“
Jonauskienė
5.10.6.

5.10.12.

“Vaikų kalbelės“

6.

Organizuoti temines savaites:

6.1.

“Augu sveikas kaip ridikas”

6.2.

,,Lietuva – gimtinė mano“

6.3.

teatro dienos ,,Žaidžiame teatrą“

6.4.

gimtosios kalbos savaitė

6.5.

,,Pražydo, pasklido žiedai po
laukus“

6.6.

,,Rudenėlio dovanos“

6.7.
7.
7.1.

7.1.1.

Jolanta Vilčinskienė

Regina Viršilienė,
Zita Jakienė
Regina Viršilienė,
Vaida Jurevičienė,
Daiva Katkienė
Regina Viršilienė
Audronė
Beinorienė,
Vaiva Butvidienė
Jūratė Šatkutė,
Rita Razmienė
Regina Viršilienė,
Almutė Mejeriene,
Ina Mažeikienė

Europos atliekų mažinimo savaitės
Regina Viršilienė
renginiai
Organizuoti edukacines išvykas
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniams
Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė,
Laikrodžių muziejų
Jolanta
Vilčinskienė,
Vaida Jurevičienė

vasaris

pranešimas

balandis

pranešimas

pirmas
pusmetis
pirmas
pusmetis

stendinis
pranešimas
stendinis
pranešimas

gegužė

pranešimo
medžiaga

rugsėjis

pranešimas

rugsėjis

pranešimo
medžiaga

rugsėjis

pranešimo
medžiaga

metų eigoje

stendinis
pranešimas

sausis

planas,
nuotraukos

vasaris

planas,
nuotraukos

kovas

planas,
nuotraukos

kovas

planas,
nuotraukos

gegužė

planas,
nuotraukos

spalis

planas,
nuotraukos

lapkritis

planas,
nuotraukos

sausis

planas,
nuotraukos

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Mažosios Lietuvos muziejų

Prano Domšaičio galeriją

Policijos komisariatą,
priešgaisrinę gelbėjimo stotį

Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė,
Jolanta
Vilčinskienė,
Vaida Jurevičienė
Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė,
Jolanta
Vilčinskienė,
Vaida Jurevičienė
Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė,
Jolanta
Vilčinskienė,
Vaida Jurevičienė

Klaipėdos dramos teatrą (4,5,6
Regina Viršilienė
grupės)
Socialinio ugydmo skyriaus mokiniams
Vydūno gimimo metinių minėjime
Danutė Marcelė
Kintų bibliotekoje su spektakliu
Balčiūnienė
„Renkuosi šviesą“
Kretingos Dienos veiklos centrą
Rita Razmienė
Danutė
Balčiūnienė,
Šeduvos festivalis
Loreta
Aukštuolienė
poilsio stovykla suaugusiems
Regina Bytautienė,
asmenims su regos negalia
Danutė Marcelė
„Ilsėkimės,
mokykimės
ir
Balčiūnienė
pramogaukime!“
organizuoti krašto keliones „Su
saule atsikėlę, keliausim po Regina Bytautienė
Lietuvėlę“.
Surengti mokinių kūrybinių darbų parodas:
,,Molinuko išdaigos“
Rita Razmienė
Jūratė Šatkutė,
,,Linksmieji moliūgėliai“
Rita Razmienė
Jūratė Šatkutė,
,,Kalėdų angelas aplankė mus“
Rita Razmienė
Organizuoti sveikos ir saugios gyvensenos renginius:
alkoholio, tabako ir kitų psichiką
Regina Viršilienė,
veikiančių medžiagų vartojimo
Edita Juodienė
prevencijos veiklos
žiemos sporto šventė ,,Sniegiukų
Regina Viršilienė,
išdaigos“
Zita Jakienė
Regina Viršilienė,
Europos judumo savaitės renginiai
Zita Jakienė
veiksmo savaitė ,,Be patyčių“

Regina Viršilienė

kovas

planas,
nuotraukos

gegužė

planas,
nuotraukos

rugsėjis

planas,
nuotraukos

spalis

planas,
nuotraukos

kovas

renginių planai

gegužė

planas

gegužė

renginių planai

birželis

stovyklos
aprašymas

metų eigoje

planai

kovas

nuotraukos

spalis

nuotraukos

gruodis

nuotraukos

metų eigoje

planas,
nuotraukos

sausis
vasaris

planas,
nuotraukos
planas,
nuotraukos
planas,
nuotraukos

spalis
kovas

9.5.

,,Sportuojame prie jūros“

10.

Organizuoti tradicines kalendorines šventes:
Loreta
Aukštuolienė,
pramoga ,,Eglutės palydos“
Roma Jokubaitienė,
Reda Lidžiuvienė
Loreta
šventinis rytmetis ,,Aš labai myliu Aukštuolienė,
Lietuvą“
Daiva Katkienė,
Vaida Jurevičienė
Loreta
pramoga ,,Kaziuko mugė
Aukštuolienė,
šurmuliuoja“
Zita Jakienė,

10.1.

10.2.

10.3.

Z. Jakienė

gegužė,
birželis

planas,
nuotraukos

sausis

planas,
nuotraukos

vasaris

planas,
nuotraukos

kovas

planas,
nuotraukos

kovas

planas,
nuotraukos

balandis

planas,
nuotraukos

gegužė

planas,
nuotraukos

gegužė

planas,
nuotraukos

birželis

planas,
nuotraukos

rugsėjis

planas,
nuotraukos

spalis

planas,
nuotraukos

Regina Zikarienė
10.4.

10.5.

10.6.

užgavėnės ,,Saulė rieda dangumi,
blynus tepam medumi“

Loreta
Aukštuolienė
Loreta
Aukštuolienė,
šventinis rytmetys ,,Velykų bobutė Vanda Selenienė,
neša margutį“
Jolanta
Vilčinskienė,
Almutė Mejerienė
Loreta
šventinė popietė ,,Pagausiu saulės
Aukštuolienė,
spindulėlį mamai“
Loreta
Aukštuolienė,
Regina Zikarienė,
Aušra
Kuzminskienė
Rūta Vaitkutė,
Bronė Venienė,
Regina Zikarienė,
Zita Jakienė
Regina Viršilienė
Loreta
Aukštuolienė
Loreta
Aukštuolienė,
Almutė Mejeriene,
Ina Mažeikienė

10.7.

šventinė popietė ,,Mokyklėlė
kviečia“

10.8.

Vaikų gynimo dienai paminėti
pramoga ,,Palapinių diena“

10.9.

Rugsėjo 1-osios šventinis rytmetis
,,Sveiki, aš sugrįžau“

10.10.

pramoga ,,Rudenėlis lapais lyja“

10.11.

Pyragų diena ,,Kepam, kepam
pyragėlį“

R. Bytautienė,
R. Viršilienė

lapkritis

10.12.

vakaronės ,,Ilgi rudens vakarai“

Loreta
Aukštuolienė

lapkritis

10.13.

šventinis rytmetis ,,Svečiuose
Kalėdų senelis“

Regina Viršilienė

gruodis

planas,
nuotraukos
planas,
nuotraukos
planas,
nuotraukos

10.14.

13.
13.1
13.2

Socialinio
ugdymo
skyriaus
tradiciniai renginiai: “Iš vasaros Loreta
sugrįžus”, „Kalėdų džiaugsmai“, Aukštuolienė,
„Vėl metai metams ranką tiesia“, Regina Bytautienė
„Velykaičių daužytuvės!“.
Gerinti ugdymo(si) sąlygas, turtinti materialinę bazę:
atnaujinti apšvietimą grupių rūbinėse
Violeta Kazlauskienė
ir bendro naudojimo koridoriuje
papildyti grupių aikšteles lauko
Regina Viršilienė
įrenginiais aktyviai vaikų veiklai

13.3

Atnaujinti smėlio dėžių tentus

13.4

atlikti kasmetinį remontą - paruošti
įstaigą mokslo metams
atnaujinti užrašus ant vidaus durų

13.5
13.6
13.7
13.8.
13.9.
13.10.

atnaujinti 10 proc. turimos
kompiuterinės įrangos
įrengti ištraukiamąja ventiliaciją ir
apskardintas duris molio degimo
patalpoje
įsigyti įstaigą prezentuojančią
atributiką

metų eigoje

Planai

Laima Glaveckienė

birželis rugpjūtis
Pirmą
pusmetį
birželis rugpjūtis
birželis rugpjūtis
kovas-gegužė

Laima Glaveckienė

metų eigoje

Ataskaitos

Violeta Kazlauskienė

sausisvasaris

Ataskaitos

Laima Glaveckienė

sausisrugsėjis

Ataskaitos

Violeta Kazlauskienė
Violeta Kazlauskienė

pakeisti vidaus patalpų duris
Violeta Kazlauskienė
pirmame aukšte
įsigyti regą kompensuojančių
Laima Glaveckienė
priemonių ir inventoriaus

sausisrugpjūtis
Sausisrugsėjis

Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos
Ataskaitos

Ataskaitos
Ataskaitos

V. LAUKIAMAS REZULTATAS

12. Įgyvendinus 2019 metų Regos ugdymo centro veiklos programą, prognozuojami šie
rezultatai:
12.1. taikoma kiekvieno mokinio individualios pažangos ir poreikių vertinimo sistema užtikrins
ugdymo ir švietimo pagalbos efektyvumą;
12.2. stebėsenos duomenimis grįsta vadybinė praktika inspiruos veiklos pokyčius ir stiprins
bendruomenės lyderystę bei bendradarbiavimą;
12.3. kuriama moderni ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti saugi ir emociškai pozityvi
ugdymo(si) aplinka.
VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI

13. Programai įgyvendinti planuojama 398.000 eurų savivaldybės biudžeto ir 150.300 eurų
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų.
14. Dalis programos bus finansuojama tėvų įmokų lėšomis (pajamos už teikiamas paslaugas) planuojama surinkti 38.800 eurų ir 1.200 eurų už ilgalaikio materialiojo turto nuomos paslaugų
suteikimą. Paramos lėšų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir rėmėjų planuojama surinkti 12.000
eurų.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Vadovaujantis šia programa sudaromi mėnesio planai.
16. Programos įgyvendinimą koordinuos Ikimokyklinio ir Socialinio ugdymo skyrių vedėjai,
direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams.
17. Kontrolę vykdys direktorius.

18. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, visuotiniame
darbuotojų ir ugdytinių tėvų susirinkime, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.
_______________________________________

