
PATVIRTINTA
Regos ugdymo centro
direktoriaus 2020-09-25
Įsak. Nr. V-56

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingi Dalyvauja
Susirinkimai ir posėdžiai įstaigoje
05 1315 Mokytojų diena Darbo taryba Pedagogai, medikai,

soc. darbuotojas
06 1300 Microsoft Teams mokymai 2 dalis R.Viršilienė Microsoft Teams

vartotojai
(darbuotojai)

12 1315 Vaiko gerovės komisijos posėdis.
Suderinti pritaikytas programas. Aptarti
ugdytinių, kuriems PPT rekomenduoja
pakartotinį vertinimą pasiekimus.
Suderinti ugdytinių, turinčių kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų vertinimus dėl
logopedo pagalbos skyrimo

L.Glaveckienė
R.Bytautienė

Vaiko gerovės
komisija

19 1315 Metodinės grupės posėdis.
Pranešimas ,,Fizinio aktyvumo ir sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimo nauda
ikimokykliniame amžiuje“.
metodinių priemonių pristatymas
tvirtinimui

Z.Jakienė Pedagogai, medikai,
soc. darbuotojas

26 1315 Specialiojo ugdymo metodinės grupės
posėdis. Pranešimas „Vizualinio mąstymo
strategijų programos taikymo galimybės
5-6 m. vaikų ugdymui“.

R.Jokubaitienė Pedagogai, medikai,
soc. darbuotojas

Gerosios patirties sklaida

01 1100 Spe. Metodinės grupės pasitarimas dėl el.
dienyno „Mūsų darželis“ panaudojimo
galimybių specialiojo pedagogo praktikoje

R.Bytautienė
A.Kozlovienė

Specialieji pedagogai

derinama Atvira veikla miesto kūno kultūros
mokytojams ,,Integruotos kūno kultūros
veiklos galimybės ugdant
ikimokyklinuką“

Z.Jakienė Miesto kūno kultūros
mokytojai, judesio
korekcijos mokytojai

Spalio mėn.
nuotoliniu
būdu

Respublikinis projektas festivalis
„Linksmasis švyturiukas“, autorinės
dainos vaikams. L/d/ „Puriena“

L.Aukštuolienė Meninio ugdymo
mokytojai

Mėn eigoje Parengti rekomendacijas informatikos
mokytojams dėl silpnaregių ugdymo
(šriftas, stilius, iliustracijos)

Viktorija Paimbrekytė- Jonauskienė

Vadovų susirinkimai, kiti renginiai
5 d. 10.30 Susitikimas dėl strateginės LASS sesijos

(nuotoliniu būdu) L.Glaveckienė

12 d. 14.30 Regos ugdymo centro veiklos ir švietimo
pagalbos organizavimas asmenims su regos L.Glaveckienė



negalia KU Pedagogikos fakulteto
studentams

21 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių
pasitarimas (nuotoliniu būdu) L.Glaveckienė

29 d. 10.00 Posėdis Klaipėdos pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje L.Glaveckienė

Dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, rengimas
Iki 9 d. Atlikti apklausą dėl budinčios grupės

poreikio
L. Glaveckienė

Mėn.eigoje Koreguoti Nuotolinio ugdymo aprašus L. Glaveckienė

Mėn.eigoje Koreguoti Mokinių, sergančių lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso
organizavimo aprašą

V.Paplauskienė, E.Juodienė

Mėn.eigoje Parengti anketą/klausimyną mokiniams,
mokinių tėvams ir pedagogams dėl
nuotolinio ugdymo galimybių

R.Viršilienė
R.Bytautienė

Mėn.eigoje Koreguoti neformaliojo ugdymo pedagogų
pareiginius aprašus R.Viršilienė

Mėn.eigoje Tęsti įstaigos materialinių vertybių
inventorizavimą J.Kasperavičienė

Stebėsena
1-9 Tiflopedagoginių pratybų organizavimas

bendrojo ugdymo mokyklose
R.Bytautienė

12-16 Elektroninio dienyno “Mūsų darželis”
pildymo kokybė: planavimas, pasiekimai,
ataskaitos

R.Viršilienė, R.Bytautienė

19-30 Analizuoti ugdymo turinio planavimą R.Viršilienė, R.Bytautienė

Mėn. eigoje Koronoviruso infekcijos prevencinių
priemonių vykdymas

E.Juodienė, V.Paplauskienė,
V.Leistrumienė, J.Kasperavičienė

Mėn. eigoje Tiflopedagogės Viktorijos Paimbrekytės-
Jonauskienės teorinio pasirengimo ir
metodinės veiklos stebėjimas vyr.
mokytojo kvalifikacinei kategorijai įgyti

R.Bytautienė

Mėn. eigoje Vaikų maitinimo procesas grupėse:
kultūrinių higieninių įgūdžių ugdymas

L.Glaveckienė, R.Viršilienė

Projektinė veikla
15 1100 Projektas „Baltoji lazdelė“, akcija

„Būkime matomi“ (Mažvydo alėja)
R.Bytautienė, A.Glybina, Danutė-
Marcelė Balčiūnienė

15 1030 Koncertas/festivalis baltosios lazdelės
dienai pažymėti, Šviesos g. 3 L.Aukštuolienė

05 - 09 Projektas „Augu sveikas ir saugus“ teminė
savaitė „Rudens sveikatos takeliu“ Sveikos gyvensenos komanda

Tiriamoji veikla
1-12 Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių

tyrimas ir įvertinimas VGK nariai, specialieji pedagogai

19-30 Vykdomų įstaigoje projektų, renginių
veiksmingumas, aktualumas

R.Viršilienė, R.Bytautienė

Kiti renginiai:
01 1030 Renginys muzikos dienai „Gražūs žmonės L.Aukštuolienė



- gražiems žmonėms“, Šviesos 3.
derinama Edukacinė išvyka „Naujai atgimusi

pakrantė“
R.Rytautienė
A.Glybina

Soc.sk. “Aitvarai”,
darbuotojai/palydovai

05 Renginys ,,Daržovių ir vaisių šėlsmas“ Gr. mokytojai RUC bendruomenė
derinama Sportinė pramoga ,,Judam, krutam visada –

sportas mūsų sveikata“
Z.Jakienė Ikimokyklinis ir

socialoinis sk.

Parengė
Direktorė Laima Glaveckienė,

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė,

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja ReginaViršilienė
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