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KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos Regos ugdymo centro veiklos planas 2018 metams (toliau – planas) parengtas
atsižvelgus į 2016-2018 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
reabilitacinio 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 2016-2018 metų strateginį veiklos
planą, patvirtintą Regos ugdymo centro direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.V-103,
Regos ugdymo centro Neformaliojo švietimo programas, 2017-2018 m.m. ugdymo planus,
patvirtintus Regos ugdymo centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-91.
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. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
6. Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama aukštos ugdymo ir švietimo
pagalbos kokybės, kiekvienam mokiniui sudaryti palankias sąlygas individualumui, kūrybiškumui
ir saviraiškai skleistis, ugdyti mokinių pilietiškumą ir puoselėti etninę kultūrą. Šio tikslo
įgyvendinimui iškelti 2 metiniai uždaviniai bei numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui.
6.1. Įgyvendintas pirmasis uždavinys – burti bendruomenę ir aktyviai bendradarbiauti,
siekiant geresnės ugdymo ir švietimo pagalbos kokybės. Įstaigos savivalda - RUC taryba, tėvų
komitetas aktyviai dalyvavo rengiant programas, projektus ir priimant sprendimus dėl paramos lėšų
ir lėšų skirtų ugdymo sąlygų gerinimui panaudojimą. Paramos lėšomis praturtintas pojūčių
lavinimo kambarys, tiflopedagogų kabinetai, grupės, atnaujinti kiemo įrengimai ir smėlio dėžės.
Įdiegta vidaus patalpų ir kiemo įrengimų kontrolės sistema.
Mokytojų taryba teikė rekomendacijas dėl ugdymo erdvių modernizavimo, analizavo
mokinių pasiekimus ir pažangą, aptarė edukacinių projektų vykdymo kokybę, aktyviai dalyvavo
įgyvendinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Suburtos neformaliojo ugdymo ir
specialiojo ugdymo metodinės grupės analizavo vaikų parengimo mokyklai, etninės kultūros,
mokinių saviraiškos skatinimo, multisensorinių priemonių ir IKT panaudojimo klausimus.

Metodinės grupės organizavo gerosios darbo patirties sklaidą tarp įstaigos pedagogų ir už jos
ribų: pravesta atvira jungtinė dailės ir judesio korekcijos veikla, organizuotos parodomosios
multisensorinio lavinimo pratybos, pravesti edukaciniai renginiai “Tavo kelyje neregys”, veikė
kūryinė laboratorija “Tautinio kostiumo elementai šiuolaikinėje aprangoje”. Specialiojo ugdymo
metodinė taryba parengė ir bendradarbiaudama su LASS Klaipėdos filialu organizavo
kvalifikacijos tobulinimo seminarą šalies specialistams “Aplinkinių poveikis neregių
savarankiškumui”. Bendruomeniškumui stiprinti organizuotos akcijos ir renginiai: “Žydintis
vaikystės kiemas”, “Pyragų diena”, “Šeimų sveikatiada 2017”, “Su knyga nuo vaikystės”, advento
vakarojimai. Organizuoti įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo renginiai, kurių metu aptarti vaikų
sveikatai palankios mitybos, regos korekcijos, vaikų kalbos ir kalbėjimo lavinimo klausimai.
Sistemingai vykdyta veiklos kokybės stebėsena - programų įgyvendinimo kokybė, ugdymosi
aplinkų prieinamumas visiems mokiniams, pritaikytų programų veiksmingumas, elektroninio
dienyno naudingumas regimųjų funkcijų lavinimo kokybė, mokinių pasiekimai ir pažanga.
Bendradarbiajant su Darbo taryba, vykdytos darbuotojų informavimo priemonės ir parengti nauji
darbo santykius reglamentuojantys dokumentai. Bendruomenėje susitarta ir parengti dokumentai
reglamentuojantys pedagogų etikos klausimus, lygių galimybių, asmens duomenų apsaugos ir
stebėsenos bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimus.
6.2. Sistemingai įgyvendintas antras uždavinys – siekti ugdymo programų dermės, ugdant
kiekvieno bendruomenės nario nuolatinį poreikį tobulėti ir kūrybiškai veikti bei sveikai gyventi.
Įgyvendintos Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos programos: 31 mokiniui su regos negalia
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, organizuoti sportiniai žaidimai ir
gydomoji mankšta. Pagal ankstyvojo ugdymo programą „Mano žingsneliai darželyje“ ugdyta 15
vaikų nuo 2 iki 3 metų amžiaus. 46 vaikai nuo 3 iki 6 metų amžiaus ugdyti pagal Ikimokyklinio
ugdymo programą, 29 vaikai 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 priešmokyklinėje grupėje“ programą ir vaikams nuo 5 metų
amžiaus vykdyta Vizualinio mąstymo strategijų programa.. 88 vaikams teikta oftalmologinė
pagalba ir pasiekti kokybiniai regimųjų funkcijų korekcijos rezultatai: 82 proc. vaikų, išvykusių į
mokyklą, atstatytos regimosios funkcijos, 11 proc. vaikų stebimas pagerėjimas ir 7 proc. vaikų dėl
sudėtingų regos sutrikimų nebuvo pagerėjimo. 36 ikimokyklinio amžiaus vaikams teikta logopedo
ir tiflopedagogo pagalba, 12 vaikų - specialiojo pedagogo pagalba, 14 vaikų – kineziterapeuto
pagalba. Visi Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai dalyvavo meninio ugdymo, keramikos,
tapybos ir piešimo, kūno kultūros programose.
Neformaliojo švietimo programas papildė edukaciniai sveikatos saugojimo ir stiprinimo bei
sociokultūriniai projektai, kurie buvo skirti mokinių saviraiškai skleistis, pasaulio pažinimui ir
patyrimui kaupti, meninėms kompetencijoms ugdyti. Įvykdyti suaugusių asmenų su regos negalia
socialinės įtraukties projektai ir renginiai: dalyvauta LASS Klaipėdos filialo bibliotekoje
organizuojamuose Brailio skaitiniuose; organizuota vasaros ir poilsio stovykla suaugusiems
neregiams Pervalkoje „Ilsėkimės ir mokykimės 2017 “; organizuotos krašto pažinimo išvykos
„Keliaukime ir pažinkime gimtą kraštą“; organizuotos aklųjų ir silpnaregių mokinių bei
suaugusiųjų kūrybinių darbų parodas (dailė, keramika, rankdarbiai). Bendradarbiauta su socialiniais
partneriais (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Aklųjų ir silpnaregių bibliotekos Klaipėdos
filialu, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų ir silpnaregių centru, Ievos Simonaitytės pagrindine
mokykla, Vydūno gimnazija, M.Mažvydo progimnazija, Klaipėdos universiteto Pedagogikos
fakultetu, lopšeliu/darželiu “Želmenėlis“, Marijos Montessori darželiu-mokykla, lopšeliu/darželiu
„Liepaitė“, „Medeinės“ mokykla, Klaipėdos licėjumi, specialiąja mokykla-daugiafunkciu centru
„Svetliačiok“, įgyvendinant projektus. Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto senamiesčio Rotary
klubu organizuota tarptautinė vasaros stovykla mokiniams su regos negalia “Pažinimo stebuklas
2017”. Dalyvauta neįgaliųjų saviraiškos festivaliuose ir konkursuose “Begasas”, “Muzikinė
paukštė”, „Perliukai“, „Vyturiukai“, miesto vaikų meninės veiklos renginiuose „Vaidinimų

kraitelė“, „Giest lakštingalėlis“. Organizuotos mokinių darbų parodos įstaigoje, I.Simonaitytės
viešosios bibliotekos Pempininkų skyriuje, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos skyriuje,
Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje.
. 2017 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG
Stiprybės
1. Saugi, kūrybiškumą skatinanti aplinka

Silpnybės
1. Nepatenkinamos būklės apšvietimas,
drėgmė rūsyje ir blogos būklės grindys
kelia riziką darbuotojų ir mokinių saugumui
ir sveikatai
2. Atsakingas ugdymas ir profesionali švietimo 2. Regos ugdymo centro veiklos viešinimas
pagalba asmenims su regos negalia,
3.
Aktyvi
savivalda
ir
veiksmingas 3. Geram įstaigos mikroklimatui kenkia
bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių
nekolegialus elgesys
4. Asmenų su regos negalia sociokultūrinė 4. IKT naudojimas pasikeičiant informacija
įtrauktis
ir deleguojant užduotis
Galimybės
Grėsmės
1. Informuoti steigėją apie pastato būklę
1. Nerenovuotas įstaigos fasadas daro
neigiamą netiesioginę
įtaką Centro
įvaizdžiui
2. Kurti įstaigą prezentuojantį filmą, viešinti 2. Klaidingos informacijos pateikimas
įstaigą žiniasklaidoje
tėvams turi įtakos švietimo pagalbos
teikimui ir taip pažeidžia vaikų teises gauti
savalaikę pagalbą
3. Kreiptis pagalbos į Pedagoginę psichologinę 3. Motyvacijos stoka dėl nedidelių
tarnybą, Švietimo skyrių ir vadovautis priimtu atlyginimų ir didelio emocinio krūvio gali
įstaigos Pedagogų etikos kodeksu
pakenkti darbuotojų aktyviam dalyvavimui
savivaldoje
4. Aktyviau naudoti IKT informuojant 4. Pedagogo darbo nuvertinimas kelia
darbuotojus ir deleguojant jiems užduotis
visuomenės
nepasitikėjimą
švietimo
darbuotojais
III. STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI IR METINIAI VEIKLOS TIKSLAI
8. 2018 m. suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti prielaidas ikimokyklinio,
priešmokyklinio, socialinio ir kito neformalaus ugdymo bei švietimo pagalbos kokybės gerinimui.
9. Prioritetinės kryptys:
9.1. pagalbos mokiniui ir suaugusiam asmeniui netekusiam regėjimo, atliepiant
individualius jų gebėjimus ir poreikius, efektyvinimas;
9.2. bendradarbiavimo tarp skirtingas programas įgyvendinančių specialistų stiprinimas;
9.3. ugdymo sąlygų gerinimas.
10. Metiniai veiklos tikslai:
10.1. siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformaliojo ugdymo
programų ir švietimo pagalbos prieinamumo, dermės ir kokybės;
10.2. sudarant prelaidas ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformalaus
ugdymo ir švietimo pagalbos kokybės gerinimui, organizuoti ir vykdyti planingą veiklos stebėseną ir
įsivertinimą.
IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:

11.1. tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformalaus ugdymo
programų įgyvendinimą, užtikrinant sklandų ugdymo procesų ir švietimo pagalbos organizavimą
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Organizuoti įstaigos tarybos veiklą:
suderinti finansinių išteklių
panaudojimo sąmatas ir įstaigos kaitos
projektus;
aptarti direktoriaus 2017 metų veiklos
ataskaitą ir suderinti 2018 metų
sąmatas pagal finansavimo šaltinius;
organizuoti visuotinį darbuotojų
susirinkimą

1.1

1.2

aptarti 2017/2018 m.m. ugdymo
planus

1.3

suderinti 2019-2021 m. strateginį
įstaigos veiklos planą;
suderinti mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos
programą 2019-2021 m.;
organizuoti visuotinį darbuotojų
susirinkimą

2.

Organizuoti ugdytinių tėvų komiteto
veiklą

3.

Organizuoti mokytojų tarybos veiklą:

3.1

suderinti 2018 m. veiklos planą;
aptarti edukacinius projektus ir
ugdymo erdvių modernizavimą

3.2

3.3

3.4

aptarti 2017-2018 m.m. ugdymo
veiklų ataskaitas;
analizuoti mokinių pasiekimus ir
pažangą;
suderinti 2018-2019 m.m. grupių
komplektavimą, grupių komandas ir
grupių darbo trukmę
suderinti 2018-2019 m.m.
neformaliojo švietimo ir pagalbos
programas, ugdymo planus,
edukacinius projektus ir veiklų
tvarkaraščius
aptarti 2019 metų veiklos plano
projektą;
suderinti mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų 2019-2021 m.
atestacijos programą

4.

Vykdyti pedagogų ir kitų specialistų
kvalifikacijos tobulinimo programą

5.
5.1

Organizuoti metodinės grupės veiklą
parengti pranešimus:

Atsakingas asmuo
arba vykdytojas

Laima Glaveckienė

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

Laima Glaveckienė,
Laima Bukauskaitė

Laima Glaveckienė

Laima Glaveckienė

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė,
Laima Glaveckienė

Vykdymo
terminas

Atsiskaitymo ir
fiksavimo forma

vasaris

Įstaigos tarybos
protokolas,
metinės veiklos
ataskaita ir
veiklos
programa

birželis

Mokytojų
tarybos
protokolas ir
ugdymo planai.

lapkritis

Įstaigos tarybos
protokolas,
strateginis
planas

vieną kartą
per ketvirtį

Tėvų komiteto
veiklos planas ir
posėdžių
protokolai

sausis

Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
veiklos planas

birželis

Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
ugdymo planai
ir programos

Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

rugpjūtis

Laima Glaveckienė,
Laima Bukauskaitė

gruodis

Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

sausisgruodis

Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
ugdymo planai
ir programos
Mokytojų
tarybos posėdžio
protokolas,
programos
projektas
Kvalifikacijos
programa,
kvalifikaciniai
pažymėjimai

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5
6.
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Pranešimas,
metodinės gr.
protokolas
Pranešimas,
veikla pedagogams „Meno galia“
Jūratė Šatkutė
balandis
metodinės gr.
protokolas
5-6 m. vaikų meninės raiškos ugdymas
Pranešimas,
dramos, meno priemonėmis vaikų
Elytė Barzdžiukienė lapkritis
metodinės gr.
darželyje
protokolas
Pranešimas,
metodinė diena socialiniams
Regina
spalis
metodinės gr.
partneriams
Viršilienė
protokolas
Pranešimas,
erdvių pritaikymas vaiko ugdymui ir
Aušra Kuzminskienė lapkritis
metodinės gr.
saviraiškai
protokolas
dalintis praktine darbo patirtimi, organizuoti atviras veiklas įstaigos pedagogams ir tėvams
Veiklos planas,
atvira veikla kūno kultūros Klaipėdos
Zita Jakienė
sausis
posėdžio
miesto metodinio ratelio nariams
protokolas
atviras renginys Klaipėdos miesto
meninio ugdymo mokytojų metodinio
Veiklos planas,
ratelio nariams. Svečiuose rašytoja
Loreta Aukštuolienė balandis
posėdžio
N.Kepenienė, jos kūrinėlio „Voro
protokolas
vadavimas“ pristatymas
Veiklos planas,
Vanda Selenienė,
atvira veikla “Mūsų pasiekimai”
gegužė
posėdžio
Alma Mejerienė
protokolas
Veiklos planas,
jungtinė atvira veikla (dailės ir kūno
Jūratė Šatkutė, Zita
spalis
posėdžio
kultūros) „Kūryba ir judesys“
Jakienė
protokolas
parengti straipsnį apie vaikų
pirmas
Elytė Barzdžiukienė
Straipsnis
neformalųjį ugdymą
pusmetis
Organizuoti specialiojo ugdymo pedagogų metodinės grupės veiklą
parengti pranešimus:
parengti kvalifikacijos tobulinimo
programą “Vaikų su regos sutrikimais
Laima Glaveckienė
sausis
Programa
ugdymo aspektai. Ką turėtų žinoti
pedagogai?”
girdimojo suvokimo svarba, ugdant
Stendinis
ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinius Vaiva Butvydienė
vasaris
pranešimas
gebėjimus
parengti pranešimus seminarui “Vaikų
Laima Glaveckienė,
su regos sutrikimais ugdymo aspektai.
kovas
Pranešimai
Regina Bytautienė
Ką turėtų žinoti pedagogai?”
multisensorinių priemonių
panaudojimo galimybės vaikams
Stendinis
Ina Mažeikienė
kovas
turintiems specialiųjų ugdymosi
pranešimas
poreikių (stendinis pranešimai)
Pranešimas,
kalbos ir kalbėjimo tyrimo
Vaiva Butvydienė,
spalis
posėdžio
apibendrinimas gr. auklėtojoms
Audronė Beinorienė
protokolas
Pranešimas,
Pranešimas “Brailio raštas - vakar
Danutė Balčiūnienė
spalis
posėdžio
šiandien ir rytoj”
protokolas
Pranešimas,
Vaikų, turinčių kalbos neišsivystymą,
Audronė Beinorienė lapkritis
posėdžio
veiksmažodžių suvokimas ir mokymas
protokolas
pranešimas “Pilietiškumo ugdymas
ankstyvąjame amžiuje”

Rūta Vaitkutė, Daiva
Katkienė

kovas

6.2.
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
7.

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.

Dalintis praktine darbo patirtimi, organizuoti atviras veiklas įstaigos pedagogams ir tėvams:
parengti straipsnį žiniasklaidai
Danutė Marcelė
I ketvirtis
Straipsnis
“Lietuvos aklųjų švietimui - 90
Balčiūnienė
Danutė Marcelė
pjesė “Dėdė atvažiavo” premjera
spalis
Veiklos planai
Balčiūnienė
kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Kvalifikacijos
Danutė Marcelė
“Veiklų įvairovė ir neregių
spalis
tobulinimo
Balčiūnienė
savarankiškumas”
programa
parengti straipsnį žiniasklaidai
Straipsnis
Aušra Kuzminskienė gruodis
„Pedagogų stresas darbe“
spaudoje
Organizuoti Vaiko gerovės komisijos
Vaiko gerovės
Laima Glaveckienė,
veiklą
metų eigoje
komisijos
Regina Bytautienė
protokolai
Parengti metodines rekomendacijas ir priemones:
“Žiogelių”, “Ežiukų” gr. atmintines
apie kalbinių gebėjimų ugdymą (3-4
Vaiva Butvydienė
vasaris
Atmintinės
m., 5-6 m. vaikams)
Metodinės
nuotraukų albumą „Lietuva“, skirtas
Regina Zikarienė
vasaris
grupės
Lietuvos šimtmečiui
protokolas
Priemonės
pristatymas,
metodinę priemonę lytėjimui lavinti
Birutė Bartkienė
kovas
metodinės
grupės
protokolas
Priemonės
pristatymas,
vaizdinę priemonę„Spalvų ratas“
Jūratė Šatkutė
kovas
metodinės
grupės
protokolas
vaikų bei suaugusiųjų vasaros
Danutė Marcelė
gegužė
Programa
stovyklų programas Brailio raštu
Balčiūnienė
Pristatymas,
metodinės
metodinę priemonę „Skaičių nameliai“ Rūta Vaitkutė
birželis
grupės
protokolas
Priemonės
Danutė Balčiūnienė,
pristatymas,
„Palėpės“ teatro dekoracijas, rūbus,
Zita Jakienė, Jūratė
metų eigoje
metodinės
rekvizitus
Šatkutė
grupės
protokolas
Priemonės
pristatymas,
didaktinę priemonę “Kamšteliai
Vaida Jurevičienė
birželis
metodinės
kamšteliukai”
grupės
protokolas
Priemonės
pristatymas,
takelį plokščiapėdystės profilaktikai
Zita Jakienė
metų eigoje
metodinės
grupės
protokolas
Vykdyti socialinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas:

9.1.

Kompiuterinis raštingumas
suaugusiems neregiams

9.2.

Viktorija
Paimbrekytė Jonauskienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

Brailio raštas suaugusiems neregiams.

Danutė Marcelė
Balčiūnienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.3.

Keramika suaugusiems neregiams.

Rita Razmienė

2 kartus per
savaitę

9.4.

Muzikinis ugdymas suaugusiems
neregiams.

Loreta Aukštuolienė

2 kartus per
savaitę

9.5.

Muzikinis ugdymas suaugusiems
neregiams.

Loreta Aukštuolienė

2 kartus per
savaitę

9.6.

Savitarna ir buitiniai įgūdžiai
suaugusiems neregiams.

Danutė Marcelė
Balčiūnienė,
Laima Bukauskaitė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.7.

Orientacija erdvėje ir savarankiškas
judėjimas suaugusiems neregiams.

Danutė Marcelė
Balčiūnienė,
Laima Bukauskaitė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.8.

Orientacija erdvėje ir savarankiškas
judėjimas suaugusiems neregiams.

Danutė Marcelė
Balčiūnienė,
Laima Bukauskaitė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.9.

Kineziterapija suaugusiems
neregiams.

Angelė Mejerienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
savirefleksijos
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Ugdymo
programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Ugdymo
programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos

9.10.

Neformaliojo ugdymo programa
“Dailės terapija suaugusiems akliems
ir silpnaregiams”

Jūratė Šatkutė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.11.

Neformaliojo ugdymo programa
“Judėjimas – neregio žmogaus
sveikata, stiprybė, grožis”

Zita Jakienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.12.

Informacinių technologijų programa
mokiniams su regėjimo negalia.

Viktorija
Paimbrekytė Jonauskienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

9.13.

Muzikinio ugdymo programa
mokiniams su regėjimo negalia.

Loreta Aukštuolienė

2 kartus per
savaitę

9.14.

Tiflopedagoginė pagalba mokiniams
su regėjimo negalia.

9.15.

Keramikos programa mokiniams su
regėjimo negalia.

Rita Razmienė

2 kartus per
savaitę

9.16.

Dailė mokiniams su regėjimo negalia.

Jūratė Šatkutė

1 kartą per
savaitę

10.

Vykdyti neformaliojo ugdymo programas vaikams nuo 0 iki 7 m. amžiaus:

Regina Bytautienė,
tiflopedagogai

10.1.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Regina Viršilienė,
Grupių auklėtojai

10.2.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo
programa

Vanda Selenienė,
Alma Mejerienė

pagal veiklų
tvarkaraščius

Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Ugdymo
programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Mokymo
programos,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos,
anketos
Programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos

Programa,
teminiai
mokslo metų planai, metinės
eigoje
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
mokslo metų planai, metinės
eigoje
veiklos
ataskaitos ir
anketos

10.3.

Kūno kultūros programa
“Judėjimas - sveikatos vitaminas”

Zita Jakienė

mokslo metų
eigoje

10.4.

Tapybos ir piešimo programa
„Spalvų žingsneliai“

Jūratė Šatkutė

mokslo metų
eigoje

10.5.

Keramikos programa „Molinuko
studija“

Rita Razmienė

mokslo metų
eigoje

10.6.

Vizualinio mąstymo strategijų
programa

Roma Jokubaitienė

mokslo metų
eigoje

10.7.

Vizualinių funkcijų lavinimo
programa

Bronė Venienė

mokslo metų
eigoje

10.8.

Muzikinio ugdymo programa

Loreta
Aukštuolienė

mokslo metų
eigoje

10.9.

Vokiečių kalba priešmokykliniame
amžiuje „Kiškis Hansas“

Laima Bukauskaitė

mokslo metų
eigoje

dalyvauti tarptautinėje vaikų
Regina Zikarienė,
10.10.
socialinių įgūdžių ugdymo
Aušra Kuzminsprogramoje ,,Zipio draugai”
kienė
10.11.
Teikti individualią švietimo ir specialiąją pagalbą:
Janina
Krakauskienė
10.11.1. oftalmologinę ir ortoptinę pagalbą bendrosios
praktikos
slaugytojos

vienas
užsiėmimas
per savaitę

nuolat

Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai planai,
metinės veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Programa,
teminiai
planai, metinės
veiklos
ataskaitos ir
anketos
Ugdymo
planai,
ataskaitos
Regėjimo
vertinimo ir
procedūrų
kortelės,
ataskaita

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

Regina Bytautienė,
tiflopedagogai

nuolat

10.11.3.

specialiąją logopedinę pagalbą –
Vaiva Butvidienė,
kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos Audronė
lavinimo
Beinorienė

nuolat

10.11.4.

kineziterapinę pagalbą

Angelė Mejerienė

nuolat

10.11.5.

specialiąją pedagoginę pagalbą

Ina Mažeikienė

nuolat

11.

Stiprinti įstaigos ir šeimos partnerystės ryšius:

11.1

parengti medžiagą “Vaikų kalbelės”,
nuotraukų parodą iš vaikų gyvenimo

11.2
11.3
11.4
11.4.1
11.4.2.

11.4.3

11.4.4

11.4.5
11.4.6
11.4.7

organizuoti mini futboliuko
rungtynes, estafetes su tėveliais
paminėti šeimos dieną “Šeimos
kliūtilonas 2018””
Parengti pranešimus tėvams:
“Ugdymo programos PIKA taikymo
pasiekimai”
praktinis multisensorikos užsiėmimas
su specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų tėvais
PPT psichologo pranešimas
visuotiniame tėvų susirinkime:
“Vaikų pyktis ir agresyvi energija.
Susitvarkymo su pykčiu būdai”
“Adaptacija grupėje”
“VMS programos taikymo nauda
ikimokykliniame amžiuje”
priešmokyklinės gr. vaikų pasiekimų
analizė
ankstyvasis muzikinis ugdymas

Individualios
programos,
planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai
Planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai
Programa,
ataskaitos,
pasiekimų
aprašai
Individualios
programos,
planai,
ataskaitos,
ugdymosi
pasiekimų
aprašai

Jolanta Vilčinskienė

metų eigoje

Nuotraukos tėvų
stende, „Vaikų
kalbelės“ RUC
tinklapyje

Zita Jakienė

sausis,
vasaris

Veiklos planas

Zita Jakienė

gegužė

Veiklos planas

Regina Zikarienė

sausis

Pranešimas

Ina Mažeikienė

vasaris

Planas

Regina Viršilienė

vasaris

Pranešimo
medžiaga

Vaida Jurevičienė

kovas

Roma Jokubaitienė

balandis

Vanda Selenienė,
Alma Mejerienė

gegužė

Loreta Aukštuolienė

gegužė

Pranešimo
medžiaga,
susirinkimo
protokolas
Pranešimo
medžiaga
Pranešimo
medžiaga
Pranešimo
medžiaga

11.4.8

„Mano dienos darželyje“, pranešimas,
filmuota medžiaga

11.4.9

supažindinimas su OPAPA programa

11.4.10

pranešimas tėvų susirinkime: “Vaikų
specialiųjų ugdymosi poreikių
nustatymo ir švietimo pagalbos
skyrimo tvarka”

11.4.11

“Logopedo pagalba vaikams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų“ „Žiogelių“, “Ežiukų” gr.

11.4.12

“Aplinkos pritaikymo aspektai
specialiųjų poreikių vaikams”
Vykdyti veiklos kokybės stebėseną:

10.

Rūta Vaitkutė,
Daiva Katkienė
Vanda Selenienė,
Alma Mejerienė

gegužė
rugsėjis

Laima Glaveckienė

rugsėjis

Vaiva Butvydienė

balandis,
rugsėjis

Birutė Bartkienė

spalis

Pranešimo
medžiaga
Pranešimo
medžiaga,
Pranešimo
medžiaga
Pranešimo
medžiaga,
susirinkimo
protokolas
Pranešimo
medžiaga

10.1.

pritaikytų programų atitiktis ugdymo
procese

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

vasaris,
spalis

Stebėsenos
aprašai

10.2.

pedagogų veiklos planai,
tvarkaraščiai, ataskaitos

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė

sausis,
spalis,
birželis

Stebėsenos
aprašaii

specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų pasiekimai
mokymo apskaitos dokumentų,
dienynų, pildymas
aplinkos sudarymas vaikų ugdymuisi
grupėse

Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė
Regina Bytautienė,
Regina Viršilienė
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

10.6.

grupių informaciniai stendai tėvams

Regina Viršilienė

rugsėjis

10.7.

įvertinti elektroninio dienyno “Mūsų
darželis” pildymo kokybę

Laima Glaveckienė,
Regina Viršilienė,
Regina Bytautienė

kovas, spalis

Stebėsenos
aprašai

10.8.

stebėti vaikų maitinimo organizavimą

Laima Glaveckienė

sausisgruodis

Stebėsenos
aprašai

11.

Vykdyti tiriamąją veiklą:
atlikti auklėtinių tėvų ir Socialinio
ugdymo skyraus dalyvių anketinę
apklusą apie teikiamų apslaugų
kokybę

Laima Glaveckienė

gegužė

Anetos ir
rezultatų
suvestinės

rugsėjis
(spalis)

Posėdžio
protokolas,
vaikų su kalbos
sutrikimais
sąrašas

10.3.
10.4.
10.5.

11.1

11.2

vaikų kalbos ir kalbėjimo tyrimas,
įvertinimas (SUP skyrimo tvarkos
aprašo 5 priedas), sąrašų sudarymas

Regina Bytautienė,
logopedai

11.3

regos korekcijos veiksmingumas

Janina Krakauskienė

11.4.
11.5

vaikų fizinio pajėgumo vertinimo
tyrimas
vaikų lankomumo ir sergamumo
kiekybinis lyginamasis tyrimas

Zita Jakienė
Laima Glaveckienė

11.6.

atlikti 2018 m. veiklos įsivertinimą

Laima Glaveckienė

12.

Atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus:

12.1

kasmetinių atostogų suteikimo
tvarkos aprašą

Laima Glaveckienė

gegužė
gegužė,
lapkritis,
rugsėjis

birželis,
gruodis
rugsėjis,
gegužė
sausisgruodis
gruodis

sausis

Stebėsenos
aprašai
Stebėsenos
aprašai
Stebėsenos
aprašai
Stebėsenos
aprašai

Ataskaitos
Suvestinės
Tyrimo
ataskaitos
Ataskaitos ir
stebėsenos
dokumentai
Suderintos
tvarkos

12.2

naudojimosi darbdavio turtu tvarkos
aprašą

Laima Glaveckienė

vasaris

12.3

darbo tvarkos taisykles

Laima Glaveckienė

gegužė

Regina Bytautienė

rugsėjis

Laima Glaveckienė

kovas

Laima Glaveckienė

gegužė

12.4
12.5

specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų sąrašus
suminės darbo laiko apskaitos
nuostatus

12.6

tobulinti veiklos stebėsenos sistemą

13.

Gerinti ugdymo(si) sąlygas, turtinti materialinę bazę:
atnaujinti antro aukšto grupių
prausyklas, papildomai įrengti po 1
Violeta Kazlauskienė
WC mazgą ir 1 plautuvę
papildyti grupių aikšteles lauko
Regina Viršilienė
įrenginiais aktyviai vaikų veikla
atnaujinti metodinio kabineto parketą,
spintas, suremontuoti muzikos salės,
Violeta Kazlauskienė
2, 3 gr. grindis
atlikti kasmetinį grupių remontą,
Violeta Kazlauskienė
paruošti įstaigą mokslo metams
įrengti vidinio kiemelio pakylą ir
rožyną Lietuvos 100 - mečio
Laima Glaveckienė
paminėjimui
įrengti apšvietimą virš stalo
Violeta Kazlauskienė
keramikos studijoje
remontuoti ventiliacinę sistemą
Laima Glaveckienė
virtuvėje
įsigyti Lietuvos himno tekstą ant
Laima Glaveckienė
drobės rėmeliuose

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8.
13.9.

įrengti multimediją muzikos salėje

Laima Glaveckienė

Suderintos
tvarkos
Suderintos
taisyklės
Suderinti su
PPT sąrašai
Suderinti
nuostatai
Patvirtinta
stebėsenos
sistema

birželis rugpjūtis

Ataskaitos

Pirmą
pusmetį

Ataskaitos

birželis rugpjūtis

Ataskaitos

birželis rugpjūtis

Ataskaitos

birželis rugpjūtis

Ataskaitos

birželisrugpjūtis
sausisvasaris

Ataskaitos
Ataskaitos

vasaris

Ataskaitos

rugpjūtis

Ataskaitos

11.2. puoselėti tradicijas ir ugdyti pilietiškumą organizuojant edukacinius, kultūrinius,
meninius, sportinius, pilietinius renginius ir projektus
1.
Organizuoti tradicinius renginius
1.1
“Sudie, sudie eglutei sudie!”
Loreta Aukštuolienė sausis
Planas, nuotraukos
„Aš augu Lietuvoj, šalelėj Loreta Aukštuolienė,
Planas,
1.2
mylimoj“ Lietuvos šimtmečiui Jolanta Vilčinskienė, vasaris
nuotraukos
paminėti
Daiva Katkienė
Loreta Aukštuolienė,
užgavėnių šurmulys “Kepė kepė
Planas,
1.3
Elytė Barzdžiukienė vasaris
močia blynus”
nuotraukos
Zita Jakienė
1.4
teatro dienos “Atverkim pasakai
kovasteatro komanda
Planas, nuotraukos
duris”
balandis
keramikų
konkursas
„Odė
1.5
Rita Razmienė
balandis
Planas, pasiekimai
žemei“
pramoga “Gurgu gurgu į Regina Zikarienė,
1.6
kovas
Planas, nuotraukos
Kaziuko turgų ”
Zita Jakienė
“Rieda margučiai, džiaugias Loreta Aukštuolienė,
Planas, nuotraukos
1.7
balandis
vaikučiai”
gr. auklėtojos

1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

popietė “Tau, mamyte, mano Loreta Aukštuolienė,
darbeliai”
gr. auklėtojos
Loreta Aukštuolienė,
atsisveikinimo
su
darželiu
„Pelėdžiukų“
popietė “Mokyklėlė kviečia!”
gr. pedagogai
Tėvo dienai ir vaikų gynimo
Regina Viršilienė,
dienai
paminėti
„Palapinių
Rūta Vaitkutė
diena“
rugsėjo 1-osios šventė “Mes vėl Regina Viršilienė
drauge”
pramoga „Aš einu, aš einu Regina Viršilienė,
rudenėlio takeliu“
Loreta Aukštuolienė
vakaronės „Ramūs advento Grupių auklėtojos,
vakarai“
Loreta Aukštuolienė

gegužė

Planas, nuotraukos

gegužė

Planas, nuotraukos

birželis

Planas, nuotraukos

rugsėjis

Planas, nuotraukos

spalis

Planas, nuotraukos

lapkritis/
gruodis

Planas, nuotraukos

1.14

pramogos “Kalėdų varpeliai din Regina Viršilienė,
gruodis
dili don”
Loreta Aukštuolienė

2.

Vykdyti edukacinius projektus

2.1.

“Aš augu Lietuvoj...” Lietuvos
Projektinė komanda
šimtmečiui paminėti

2.2.

“Mus džiugina ne tik knyga, bet ir Vaiva
Butvydienė, sausis,
šauni biblioteka”
Audronė Beinorienė
vasaris

Miesto logopedų ir
bibliotekų projektas

2.3.

“100 dienelių Lietuvai”

Daiva Katkienė, Rūta Sausis,
Vaitkutė
vasaris

”Šarkiukų”
gr.
projektas, planai

2.4.

“Gražiausi linkėjimai Lietuvai”

Vanda
Selenienė,
vasaris
Almutė Mejerienė

“Pelėdžiukų”
gr.
projektas, planai

2.5.

„Mokomės pagarbos“

Jolanta
Jurevičienė,
kovas/
Regina
Zikarienė,
balandis
Bronė Venienė

„Liūtukų“gr.
projektas

2.6.

“Atverkim pasakai duris”

Projektinė komanda

metų eigoje

Regos
centro
medžiaga

2.7.

“Mažais žingsneliais į sveikatos
Projekto komanda
šalį”

Metų
eigoje

Regos
ugdymo
centro
projekto
medžiaga

3.

Organizuoti sportinius ir sveikatą stiprinančius renginius

3.1

„Visas žiemos kliūtis įveiksim“

3.2

mini futboliuko turnyras “Aš
Zita Jakienė
mažasis futbolistas”

3.3

žiemos sporto šventė

Zita Jakienė

3.4.

“Šeimos spartakiada 2018”

Zita Jakienė

3.5.
3.6.

Projekto komanda

saugaus eismo renginys „Būk
Regina Zikarienė
atsargus, būk saugus!”
“Sportuojame prie jūros” vaikų
Zita Jakienė
gynimo dienai paminėti

Sausisgruodis

sausisvasaris
sausisvasaris
sausisvasaris

Planas, nuotraukos

Regos
centro
medžiaga

ugdymo
projekto

ugdymo
projekto

Planas, nuotraukos
Planas, nuotraukos
Planas, nuotraukos

gegužė

Planas

birželis

Planas

birželis

Planas, nuotraukos

4.

Organizuoti temines savaites ir edukacines išvykas

4.1

“Augu sveikas ir saugus”

Projektinė komanda

4.2

Lietuvos 100- mečiui paminėti

Laima Glaveckienė,
vasaris
Regina Viršilienė

Planai

4.3

“Žalioji palangė”

Gr. auklėtojos

kovas

Planas, nuotraukos

4.4

patyčių prevencijos renginiai

Regina Zikarienė

kovas

Planai

4.5

„Seku seku pasaka“

4.6
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
5.

5.1.

5.2.

5.3

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

sausis

Teatrinės
veiklos
balandis
projekto komanda
Vaiva Butvydienė, kovas
kalbos savaitė “Daiktų pasaulis”
Audronė Beinorienė (balandis)
teatro dienos “Atverkim pasakai
kovasteatro komanda
duris”
balandis
„Liūtukų“ gr. išvyką į Ventės „Liūtukų“
gr.
balandis
ragą
bendruomenė
„Liūtukų“ gr. išvyka į Klaipėdos „Liūtukų“
gr.
birželis
zoologijos sodą
bendruomenė
Dėdės Rudenėlio dovanos

Gr. auklėtojos

spalis

edukacinės veiklos „Medus
Loreta Aukštuolienė spalis
saldus – bitutė darbšti“
išvyka į Klaipėdos kultūros ir „Liūtukų“
gr,
spalis
komunikacijos centrą
bendruomenė

Planas, nuotraukos

Planas, nuotraukos
Planas
Planas, nuotraukos
Planas, nuotraukos
Planas, nuotraukos
Planai
Nuotraukos
Planas, nuotraukos

Vykdyti suaugusių asmenų su regos negalia socializacijos projektus ir renginius:
teatro
grupės
“Palėpė“
vaidinimų
pastatymai,
pasirodymai,
dalyvavimas
konkursuose, festivaliuose
dalyvauti
įstaigos
Lietuvos
100-mečio
paminėjimo
renginyje
su
spektakliu
„Renkuosi šviesą“
parengti viktoriną Lietuvos
šimtmečiui paminėti „100 - daug
ar mažai“
dalyvauti įstaigos teatro dienų
renginiuose „Atverkim pasakai
duris“ parodant „Palėpės“ teatro
grupės
parengtą
vaidinimą
vaikams
dalyvauti
LASS
Klaipėdos
bibliotekos ant Brailio skaitinių
konkurse
išvyka su socialinio skyriaus
keramikų grupe į Kretingos
Dienos veiklos centrą
koncertinė išvyka į Šeduvą

Danutė Balčiūnienė, metų
Regina Bytautienė
eigoje

Scenarijus,
projekto
planas,
išvykos planas

Danutė Balčiūnienė,
vasaris
Loreta Aukštuolienė

Scenarijus,
renginių planai

Regina Bytautienė,
Viktorija
vasaris
Paimbrekytė

Programa, renginių
planas

Danutė Balčiūnienė

balandis

Renginio programa

Regina Bytautienė

gegužė

Konkurso
protokolas

Rita Razmienė

gegužė

Planas

Danutė Balčiūnienė,
gegužė
Loreta Aukštuolienė

Renginių planai

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

dalyvauti dainų šventėje 2018
“Vardan tos…”, teatralų scenoje
su spektakliu “Renkuosi šviesą”
renginiai
skirti
Baltosios
lazdelės dienai paminėti
organizuoti tradicinę akciją
pasaulinei
diabeto
dienai
paminėti
„Cukraus
kiekis
kraujyje“
organizuoti krašto pažinimo
edukacines
išvykas
„Kur
nebuvom, ko nematėm!“.
organizuoti kalendorines šventes
ir renginius: “Rugsėjis – šventė
mažiems ir dideliems!”, „...ilgi,
tamsūs, bet jaukūs vakarai...“,
„Išeina
senieji
–
ateina
naujieji!“, „Ei, Algutį, trauk
margutį!“.
dalyvauti
labdaros
akcijos
renginiuose LCCI „Prie kūčių
stalo“
organizuoti aklųjų ir silpnaregių
mokinių
bei
suaugusiųjų
kūrybinių darbų parodas (dailė,
keramika, rankdarbiai)
sutelkti
programų dalyvius
lankant koncertus, teatrus ir kt.
miesto renginius
dalyvauti
I.Simonaitytės
bibliotekos „Edukacinės erdvės“
projektuose
Vykdyti bendradarbiavimo su
bendradarbiavimo sutartis):
palaikyti ryšius su Lietuvos
diabeto asociacija
tęsti bendradarbiavimą su l/d
“Želmenėlis”,
“Liepaitė”,
“Čiauškutė”,
“Žiogelis”
“Žuvėdra”
dalyvauti
su
„Palėpės“
spektakliais, muzikine programa
Dienos veiklos centre
tęsti
bendradarbiavimą
su
Klaipėdos miesto Senamiesčio
Rotary klubu, Klaipėdos LIONS
klubais
renginys “Rask paslėptą lobį” su
soc. partneriais

Danutė Balčiūnienė,
liepa
Loreta Aukštuolienė

Planas

Jūratė Surailovienė

Planai

spalis

Danutė Balčiūnienė,
Virginija
lapkritis
Paplaukienė
Regina Bytautienė,
Jūratė Surailovienė

metų
eigoje

Planas

Išvykų planai

Loreta Aukštuolienė
metų
Jūratė Surailovienė,
eigoje
Regina Bytautienė

Planas

Regina Bytautienė

gruodis

Paraiška,
atsiliepimai

Regina Bytautienė

metų
eigoje

Aprašai,
nuotraukos,
pasiekimai

Regina Bytautienė, metų
Jūratė Surailovienė
eigoje

Planai

metų
eigoje

Planai

Jūratė Surailovienė

socialiniai partneriais projektus ir programas (pagal
Danutė
Marcelė
nuolat
Balčiūnienė
Regina Viršilienė

metų
eigoje

Danutė
Marcelė
metų
Balčiūnienė, Loreta
eigoje
Aukštuolienė

Programa, planas

Sutartys, planai

Projektas, planas,
nuotraukos

Laima Glaveckienė

metų
eigoje

Bendradarbiavimo
sutartys

Zita Jakienė

gegužėbirželis

Veiklos planas

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15.

6.16.

organizuoti tarptautinę aklų ir
silpnaregių
vaikų
vasaros
stovyklą “Pažinimo stebuklas
2018“
organizuoti Padėkos vakarą
“Pažinimo stebuklas 2018”
rėmėjams, dalyviams
plėtoti ryšius su Estijos, Latvijos
ir Olandijos aklųjų ir silpnaregių
organizacijomis,
kviesti
mokinius,
jų
mokytojus
dalyvauti vasaros stovykloje
palaikyti ir plėtoti ryšius su
Pempininkų
biblioteka,
organizuoti parodas, susitikimus,
dalyvauti
bibliotekos
organizuojamuose renginiuose
tęsti
bendradarbiavimą
su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga, Aklųjų ir silpnaregių
bibliotekos Klaipėdos filialu,
VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų
aklųjų ir silpnaregių centru
palaikyti
ryšius
ir
bendradarbiauti
su Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centru (Vilnius), Prano Daunio
ugdymo centru (Kaunas), Petro
Avižonio regos centru (Šiauliai),
Regos
centru
Linelis“
(Panevėžys)
tęsti kūrybinį projektą su
Lietuvos specialiosios kūrybos
draugija „Guboja“

Laima Glaveckienė,
birželis
Regina Bytautienė

Vasaros stovyklos
projektas,
programa, planas,
nuotraukos

Laima Glaveckienė,
gruodis
Regina Bytautienė

Planas, nuotraukos

Laima Glaveckienė

metų
eigoje

Regina Viršilienė,
metų
Vanda
Selenienė,
eigoje
Alma Mejerienė

Planai

Laima Glaveckienė,
Regina Bytautienė

metų
eigoje

Bendradarbiavimo
sutartys,
metų
planai ir renginių
aprašai

Laima Glaveckienė,
Regina Bytautienė

metų
eigoje

Bendradarbiavimo
renginių aprašai

Laima Glaveckienė

metų
eigoje

Bendradarbiavimo
sutartis, renginių
aprašai
Bendradarbiavimo
sutartis, renginių
aprašai

įsilieti į bendrus projektus su VšĮ Laima Glaveckienė, metų
„Verslas ar menas“
Regina Bytautienė
eigoje
teikti
konsultacinę
tiflopedagoginę
pagalbą
mokykloms, mokytojams ir
mokiniams su regos negalia,
kurie integruotai mokosi miesto
švietimo įstaigose. Įsilieti į jų
organizuojamus projektus
edukaciniai užsiėmimai bendrojo
lavinimo mokyklų mokiniams
“Ar sunku neregiams gyventi
tarp mūsų”
bendradarbiauti su Klaipėdos
universitetu, Klaipėdos kolegija,
darbo birža

Stovyklos
projektas

Laima Glaveckienė,
Regina Bytautienė

Bendradarbiavimo
pagal
ir
mokymo
ugdymo ir
sutartys,
pagalbos
tvarkaraščiai
ir
planus
planai

gegužė,
Regina
Bytautienė,
spalis,
tiflopedagogai
lapkritis,

Laima Glaveckienė

metų
eigoje

Planai

Sutartys

7.

Dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose ir festivaliuose

7.1

parengti Erasmus+ mobilumo
Laima Glaveckienė,
projektą
“Tiflopedagoginės
Regina Bytautienė, vasaris
pagalbos
prieinamumas
ir
Joana Grigaliūnienė
kokybė”

Projektas

7.2.

LASS Klaipėdos bibliotekos ant
Regina Bytautienė
Brailio skaitinių konkurse

gegužė

Konkurso
protokolas

metų
eigoje

Paraiška,
pasiekimų
dokumentai,
nuotraukos

7.3.

7.3

7.4

7.5

7.6

neįgaliųjų
saviraiškos
festivaliuose - konkursuose
“Begasas”, “Muzikinė paukštė”,
„Perliukai“, “Namai” ir kt.
„Vokiečių kalba su Kiškiu
Hansu”
priešmokyklinėje
grupėje ir programos autorių
organizuojamuose renginiuose
vaikams bei pedagogams
socialinių
įgūdžių
ugdymo
programoje „Zipio draugai“
dalyvauti miesto vaikų meninės
veiklos renginiuose „Vaidinimų
kraitelė“, „Giest lakštingalėlis“,
„Vyturiukai“, “Dainų dainelė”
organizuoti
mokinių
darbų
parodas įstaigoje, I.Simonaitytės
viešosios
bibliotekos
Pempininkų skyriuje, Lietuvos
aklųjų bibliotekos Klaipėdos
skyriuje, Klaipėdos miesto vaikų
ligoninėje ir kt.

Danutė Balčiūnienė,
Loreta
Aukštuolienė,
Regina Bytautienė

Laima Bukauskaitė, metų
Regina Bytautienė
eigoje

Projektas,
programa. planai

Regina Zikarienė

metų
eigoje

Projektas,
programa. planai

Loreta
Aukštuolienė,
Regina Viršilienė

metų
eigoje

Paraiškos,
programos,
pasiekimai

Jūratė Šatkutė, Rita metų
Razmienė
eigoje

Parodų
aprašymai

afišos,

V. LAUKIAMAS REZULTATAS
12. Įgyvendinus 2018 metų Regos ugdymo centro veiklos programą, prognozuojami šie rezultatai:
12.1. didesnis dėmesys bus skiriamas individualiųjų gebėjimų plėtojimui, bus labaiu atsižvelgta į
mokinių ir suaugusių netekusių regėjimo individualius poreikius;
12.2. pagerės ugdymo programų įgyvendinimo kokybė ir švietimo pagalbos prieinamumas;
12.3. sustiprės bendradarbiavimas tarp skirtingas programas įgyvendinančių specialistų;
12.4. bus užtikrintas sklandus ugdymo procesų ir švietimo pagalbos organizavimas;
12.5. augs specialistų profesinė kompetencija ir atsakomybė atliekant mokinių galių ir ugdymo(si)
poreikių bei pasiekimų ir pažangos vertinimą;
12.6. pagerės ugdymo aplinka.
VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI
13. Programai įgyvendinti planuojama 339.900 eurų savivaldybės biudžeto ir 132.200 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.
_______________________________________

