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SAUSIO MĖNESIO
VEIKLOS PLANAS

Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingi Dalyvauja
Susirinkimai ir posėdžiai įstaigoje
7 1315 1. Mokytojų tarybos posėdis: suderinti

mokytojų tarybos planą, aptarti projektų
2019 m. vykdymą.
2. Projekto „50 Regos ugdymo centro
bendruomenės lyderystės metų“ darbo
grupės susirinkimas. Parengti projekto
planą

L.Glaveckienė
R.Viršilienė
R.Bytautienė

Pedagogai, medikai

14 1315 Spec. ugdymo metodinės gr. pasitarimas.
1.Spec metodinės grupės 2019 m. plano
derinimas.
2.Diskusijos dėl spec. poreikių vaikų
ugdymo: atvejo analizė

R.Bytautienė Specialieji pedagogai

21 1315 Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo
grupės posėdis

L.Glaveckienė Veiklos įsivertinimo
darbo grupės nariai

Tiriamoji veikla

Mėn.eigoje Statistinės ataskaitos (ŠVIS) už 2018 m Administracija

Dalintis praktine darbo patirtimi

Derinama „Ežiukų“ gr. veikla „Pažinimo ir atradimo
džiaugsmo patyrimas eksperimentuojant ir
bandant“.

D. Katkienė Pedagogai

Vadovų susirinkimai, kiti renginiai
16 1000 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių

pasitarimas savivaldybėje
L.Glaveckienė

24 Posėdis Klaipėdos PPT L.Glaveckienė
Dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, rengimas
Mėn.eigoje Darbo sutarčių papildymai D.Jucevičienė

Mėn.eigoje Parengti veiklos ataskaitą už 2018 m. L. Glaveckienė
Mėn.eigoje 2018 metų veiklos vertinimas (išskyrus

pedagogus) pagal darbuotojams nustatytas
metines užduotis

Direktorė, darbo taryba, pavaduotoja
ūkiui

Mėn.eigoje 2019 m. metinių užduočių nustatymas
darbuotojams (išskyrus pedagogus)

Direktorė

Mėn.eigoje Parengti viešųjų pirkimų skelbimus maisto
produktams pirkti

L. Glaveckienė
V. Kazlauskienė

Mėn.eigoje Parengti metodinės tarybos, metodinių
grupių, Vaiko gerovės komisijos veiklos
planus 2019 m.

L.Glaveckienė
R.Viršilienė
R.Bytautienė



Mėn.eigoje Parengti mokyklos veiklos įsivertinimo
planą 2019

Veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Mėn.eigoje Parengti individualius ugdymo planus
antram pusmečiui

Specialieji pedagogai

Mėn.eigoje Parengti atestacinės komisijos programą
2019 -2021 m

L.Glaveckienė

Projektinė veikla

Mėn. eigoje Parengti projektą „50 Regos ugdymo centro
bendruomenės lyderystės metų“

R.Viršilienė

Mėn. eigoje Parengti konferencijos „Aklųjų ir
silpnaregių įtraukusis ugdymas šiandien ir
perspektyvos“ nuostatus

R.Bytautienė

Mėn. eigoje Erasmus+ projekto „Tobulėjantis
mokytojas – sėkminga aklojo bei
silpnaregio mokinio integracija“ sutarčių su
dalyviais sudarymas.

Projekto vykdymo darbo grupė

Mėn. eigoje Parengti Erasmus+ mobilumo mokymosi
tikslais paraišką/projektą „Aklųjų ir
silpnaregių sociokultūrinės įtraukties
galimybės“

V.Paimbrekytė

Mėn. eigoje Teminė savaitė „Augu sveikas kaip ridikas“ R.Viršilienė, Z.Jakienė

Stebėsena
21 - 31 Specialiųjų pedagogų dienynai, spec.

ugdymosi poreikių mokinių pirmo
pusmečio pasiekimai, antro pusmečio
ugdymo planai

R.Bytautienė

Mėn. eigoje Įstaigos internetinė svetainė L.Glaveckienė

Renginiai
02 1000 „Smiltelės“ globos namų mokinių

vaidinimas Kalėdinė istorija R.Vaitkutė Ikimokyklinis skyrius

07 1000 Renginys „Trys karaliai atkeliavo“ L.Aukštuolienė RUC bendruomenė

11 800 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“

R.Bytautienė
R.Viršilienė

RUC bendruomenė

24 1700 Projekto „50 Regos ugdymo centro
bendruomenės lyderystės metų“ atidarymo
renginys „Kiek daug širdžių tau
suliepsnojo“ I.Simonaitytės bibliotekoje

Projekto
vykdymo darbo
grupė

RUC bendruomenė,
svečiai

Data derinama Sporto šventė „Sniegiukų išdaigos“ R.Viršilienė,
Z.Jakienė

Ikimokyklinis skyrius

Parengė
Direktorė Laima Glaveckienė
Socialinio ugdymo skyriaus vedėja R.Bytautienė,
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja R.Viršilienė
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