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RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingi Dalyvauja
Susirinkimai ir posėdžiai įstaigoje
08.30 1300 Mokytojų tarybos posėdis.

Suderinti 2021-2022 m. neformaliojo
švietimo ir pagalbos programas, ugdymo
planus, ir veiklų tvarkaraščius: sudaryti
metodines grupes, komisijas ir darbo
grupes

L.Glaveckienė Mokytojų
taryba

02 1100 Socialinio ugdymo skyriaus susirinkimas L.Glaveckienė,
R.Bytautienė,
A.Glybina

Socialinio
ugdymo sk.
bendruomenė

06 1315 Pedagoginė valandėlė L.Glaveckienė Pedagogai,
medikai, soc.
darbuotojas

20 1315 Metodinės grupės posėdis. Parengti ir
suderinti 2021-2022 m.m. ugdymo planus
ir programas

R.Viršilienė Pedagogai,
medikai, soc.
darbuotojas

22 1315 VGK posėdis: Aptarti vaikų ugdymuisi
palankios aplinkos kūrimą ir palaikymą.
Suderinti ugdytinių SUP pirminį
vertinimą. Suderinti SUP mokinių sąrašus

R.Bytautienė,
A.Kozlovienė

Mokytojai, b.p.
slaugytojai,
soc.darbuotoja

27 1315 Spec. metodinės gr. posėdis. Pasidalinti
praktine patirtimi, pranešimas „Kaip
išmokyti vaiką turintį specialiųjų
ugdymosi poreikių kalbėti fraze,
vientisiniu sakiniu“.

R.Bytautienė Pedagogai,
medikai, soc.
darbuotojas

Data
tikslinama

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
skyriaus grupių susirinkimai

Gr. mokytojos Tėvai,
direktorė,
mokytojai

Pranešimai tėvams

Grupių tėvų
susirinkimuose

Ką reikia žinoti tėvams apie šveplavimą A.Kozlovienė

Vadovų susirinkimai, kiti renginiai
10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių

pasitarimas (nuotoliniu būdu) L.Glaveckienė

Dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, rengimas
Mėnesio
eigoje

Dokumentų įkėlimas į dokumentų valdymo
sistemą „Avilys“

D.Jucevičienė

Parengti darbuotojų vardinius sąrašus ir
pedagogų tarifikaciją

D.Jucevičienė
R.Viršilienė

Papildyti Darbo sutartis, pasikeitus darbo
sutarties sąlygomis

D.Jucevičienė



Atnaujinti nekontaktinio darbo laiko
tvarkos aprašą

R.Bytautienė

Parengti korupcijos prevencijos tikimybės
ataskaitą

Korupcijos prevencijos komanda

Parengti psichosocialinės rizikos vertinimą
ir mobingo darbe prevencijos ataskaitą

L.Glaveckienė

Stebėsena
Mėn eigoje Vaikų adaptacija „Žiogelių“ gr. L.Glaveckienė

R.Viršilienė
E.Juodienė

Palankios emocinės aplinkos kūrimo ir
vaikų adaptacijos stebėsena, tėvų ir
pedagogų bendradarbiavimas.

L.Glaveckienė
R.Viršilienė
R.Bytautienė

Mėn eigoje Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių
stebėjimas ir vertinimas

R.Bytautienė, specialieji
pedagogai

Projektinė veikla
Mėn. eigoje Projektas „Augu sveikas ir saugus“ –

patyriminė orientacinė sporto šventė „Rask,
kas paslėpta“

Projekto
komanda

Ikimokyklinis
skyrius

13-17 Erasmus+ mobilumo projekto „Asmenų su
regos negalia socialinės ir kultūrinės
integracijos aspektai“ įgyvendinimas
nuotoliniu būdu

L.Glaveckienė,
V.Paimbrekytė
-Jonauskienė

RUC projekto
komanda +
Suomijos FFVI

Renginiai:
08.31 1230 Šventinis mokslo metų renginys Darbo taryba RUC bendruomenė
01 1030 Renginys Mokslo ir žinių dienai

„Pinkim draugystės vainiką“
R.Viršilienė,
L.Aukštuolienė

RUC bendruomenė

Mėn. eigoje „Pelėdžiukų“ gr. išvyka į
priešgaisrinę gelbėjimo stotį

D. Katkienė,
Z.Jakienė

“Pelėdžiukų“ gr.
bendruomenė

16-22 Europos judumo savaitės renginiai R.Viršilienė
Z.Jakienė
E.Juodienė

RUC bendruomenė

Mėn. eigoje Mokinių kūrybos darbų paroda „Iš
rudenėlio kraitelės“

J.Šatkutė Ikimokyklinis ugd.
sk.

derinama Socialinio ugdymo skyriaus išvyka į
Beržorą

R.Bytautienė,
D.M.Balčiūnienė,
A.Glybina

Soc.sk.suaugusieji
mokiniai

Parengė
Direktorė Laima Glaveckienė,

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė,
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja ReginaViršilienė
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