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ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2015 m. veiklos plane buvo numatyti šie tikslai: tobulinti ugdymo(si) procesą, orientuotą į vaiko prigimtinių galių ir poreikių
atskleidimą, plėtoti bendruomenės narių, socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, patirties sklaidą, stiprinti materialinę ir techninę bazę.
Siekiant kokybės ugdant skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikus, buvo kuriama saugi, palanki vaikų sveikatai aplinka, parengtas ir
įgyvendintas sveikatos priežiūros planas. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo švietimo pagalbos teikimą. Vyko diskusijos apie ugdymo
programų pritaikymą sutrikusios regos vaikams, buvo bendradarbiaujama su mokyklomis, ugdančiomis sutrikusios regos vaikus. Organizuotas
susitikimas su Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos pedagogais, siekiant aptarti silpnaregių vaikų ugdymo galimybes ir problemas Šiaulių
miesto mokyklose. Mokytojai įgijo daugiau žinių apie ugdymo aplinkos ir priemonių pritaikymą silpnaregiui mokiniui.
Daug dėmesio buvo skirta inovatyvių ugdymo(si) būdų ir metodų taikymui. Vyko mokymai ir patirties sklaida, kaip ugdymo procese
panaudoti informacines technologijas. Aptarta, kaip ugdyti gabius vaikus, pedagogai supažindinti su ŠU studentės bakalauro darbu apie pedagogų
požiūrį į gabių vaikų ugdymą. Naujų projektų įgyvendinimas padėjo individualizuoti ugdymo procesą visose grupėse. Daugiau pedagogų ,
organizuodami veiklą, pradėjo naudoti informacines technologijas.
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Siekiant pedagogų ir tėvų partnerystės ugdymo(si) procese, visose grupėse buvo diegiamos naujos bendradarbiavimo su šeima formos,
tėvai supažindinti su nauju Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, pagerėjo pedagogų ir tėvų gebėjimas vertinti vaikų pasiekimus. Tėvai
aktyviai dalyvavo organizuojant Centro renginius, gerinant ugdymo(si) aplinką. Veikia tėvų ir pedagogų teatro grupė.
Visi Centro pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, aptarė kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytų žinių pritaikymą
savo darbe. Įdiegtos naujos pedagoginės veiklos įsivertinimo formos. Pedagogai dalyvavo Klaipėdos regos centre organizuotame respublikiniame
seminare „Tiflopedagoginės pagalbos ir ugdymo aplinkos efektyvinimas naudojant Olandijos Royal Dutch Visio patirtį“. Centro vadovai ir pedagogai
patirtimi dalinosi tarptautiniuose ir miesto renginiuose.
2015 m. įvyko visi numatyti Centro renginiai, vaikai su pedagogais dalyvavo įvairiuose renginiuose ne tok mieste, bet ir respublikoje.
Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja Tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. „Obuoliukų“ grupė dalyvauja
respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizavo Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba. Vaikai dalyvavo respublikiniuose
socialiniuose projektuose „Aš regiu širdimi“ ir „Matau pasaulį kitaip“, kuriuos organizavo VŠĮ „Verslas ir menas“. Projekte „Iš darželio į mokyklą“,
kurį vykdo V. Kudirkos progimnazija, dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės.
2015 m. vyko giluminis Centro strateginio valdymo srities materialinių išteklių valdymo (turto vadyba) įsivertinimas. Nustatyta, kad
Centre naudojamos ugdymo priemonės atitinka vaikų ugdymo(si) poreikius. Pateikti pasiūlymai dėl ugdymo priemonių, kurių trūksta, įsigijimo ir
edukacinių aplinkų atnaujinimo.
Per 2015 metus pagerėjo ugdymo(si) aplinka: visose grupėse įsigyta naujų ugdymo(si) priemonių, baldų. Rėmėjų dėka (Nyderlandų
karališkasis Visio centras, Lions klubai) įrengtas multisensorinių priemonių kabinetas, atnaujinta kompiuterinė įranga, nupirkta vaizdo kamera,
fotoaparatas. Atliktas trijų laiptinių remontas, grupių patalpų remontai.
2016 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu ir atsižvelgiant į Centro veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatus.
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II. PRIEMONIŲ PLANAS

1

2

1.1. Kurti inovatyvias ugdymo(si) aplinkas.

Uždavinys

1. Tobulinti ugdymo(si) procesą, skatinant vaikų patirtinį mokymąsi,
orientuotą į individualių gebėjimų ir ugdymo(si) pažangos skatinimą.

Tikslas

Priemonė

Data

Atsakingas(i)

Partneriai

4

5

6

Daina Kantauskienė,
Palmira
Vasiliauskienė

1.1.1.2. „Kaip gyveni?“

2016 m.
sausiogegužės
mėn.
2016 m.

Nijolė Bielskienė

Panevėžio regos
centras „Linelis“

1.1.1.3. „Mano diena darželyje“

2016 m.

Jurgita
Tamošauskienė

Lopšelis-darželis
„Sigutė“

2016 m.
kovo –
balandžio
mėn.

Irena Kaušienė

Ugdytinių tėvai
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1.1.1. Projektinė veikla:
1.1.1.1.„Būkime draugai“

1.1.1.4. „Pažvelkime Žemės akimis“

1.1.1.5.“Aš saugus, kai žinau“

2016 m.
rugsėjo
mėn.

Ilona Norienė, Jurgita Grupių pedagogai
Tamošauskienė

Rezultato vertinimo
kriterijai
7
Projekte dalyvaus 32
vaikai. Geresni vaikų
pažangos ir pasiekimų
vertinimo rezultatai.
Projekte dalyvaus
pedagogai ir vaikai. Bus
įdiegtos „Linelyje“
sėkmingai įgyvendinamos
ugdymo veiklos.
Projekte dalyvaus 17
vaikų. Pagerės vaikų
socialiniai įgūdžiai.
Organizuoti 2 nauji
renginiai, aplinkos
tvarkyme dalyvaus visų
grupių bendruomenių
nariai, bus atnaujintos
edukacinės erdvės
Geresni vaikų saugaus
elgesio įgūdžiai
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1.1.2. Atviros veiklos:
1.1.2.1. Regėjimo funkcijų
lavinimas panaudojant šviečiančią
magnetinę priemonę
1.1.2.2. IT naudojimas ugdymo(si)
procese.

1.2. Padėti kiekvienam vaikui ugdytis pagal
savo galias, gebėjimus ir poreikius.

1.1.3.Apskritas stalas „ Naujų
ugdymo(si) metodų ir formų
pristatymas“
1.1.4. Edukacinių erdvių
įvertinimas
1.2.1.Sveikatingumo dienos:
1.2.1.1. „Žiemą baltą mums
sportuoti nešalta“
1.2.1.2.“Aš ir tu – sportuokime
kartu“
1.2.1.3. „Miegui ruošiasi ežiai, o
sportuoti-mūs vaikai“
1.2.2.Vaiko gerovės komisijos
veikla
1.2.3. Sveikatos priežiūros plano
parengimas

2016 m.
sausio
mėn.
2016 m.
balandžio
mėn.
2016 m.
lapkričio
mėn.
2016 m.
spalio,
lapkričio
mėn.

Violeta Volodkaitė

Panevėžio regos
centras „Linelis“

Šviečiančią magnetinę
priemonę naudos
auklėtojos

Daina Kantauskienė,
Jurgita
Tamošauskienė
Audrė Urbienė

Lopšelis-darželis
„Sigutė“

Visų grupių pedagogai įgis
naujos patirties naudojant
IT.
Visi pedagogai pristatys
įdiegtas naujoves

Audrė Urbienė,
Nijolė Bielskienė,

Savivaldos
institucijų
atstovai

Metodinės grupės

2016 m.
sausio
mėn.
2016 m.
gegužės
mėn.
2016 m.
spalio
mėn.
2016 m.

Danutė Domeikienė, Centro
Aida Klevickienė
darbuotojai ir
tėvai
Rita
Šinskienė,
Dalina Šimaitienė

Nijolė Bielskienė

Metodinės grupės

2016 m.
sausio
mėn.

Audrė Urbienė

Virginija
Milašienė,
Aurelija
Kazlauskienė,
Nijolė Bielskienė

Atnaujinta edukacinių
erdvių kūrimo programa

Renginiuose dalyvaus
vaikai, darbuotojai, tėvai.
Vaikai išmoks naujų
žaidimų, estafečių.

Henrika
Augienė,
Aida Klevickienė
Ugdymo(si) proceso
individualizavimas
Nenustatyta pažeidimų
sudarant saugias,
atitinkančias vaikų
poreikius ir galimybes,
ugdymo(si) sąlygas.
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2. Plėtoti
bendruomenės narių
bendravimą ir
bendradarbiavimą,
2.1.patirties
Įvertintisklaidą.
Centro
kultūros puoselėjimo ir
plėtros poreikius ir
galimybes.

1.2.4. Diskusija Ką darome ne taip,
ugdydami 4-5 m. vaikus? Vaikų
pasiekimų vertinimas: problemos ir
galimybės
1.2.5. Atvira veikla Logopedinės
pagalbos tęstinumas grupėje

2016 m.
gegužės
mėn.

Nijolė Bielskienė,
Vytautas Gudonis

2016 m.
balandžio
mėn.

Algina Kaulinienė

1.2.6. Apskritas stalas „Fizinis
aktyvumas-prigimtinė vaiko
reikmė“
1.2.7. Metodinės grupės
pasitarimas „Vaikų pasiekimų
aprašo naudojimas ikimokyklinio
ugdymo proceso tobulinimui“

2016 m.
spalio
mėn.
2016 m.
rugsėjo
mėn.

Nijolė Bielskienė,
Aida Klevickienė
Nijolė Bielskienė,
Henrika Augienė

Panevėžio regos
centras „Linelis“

1.2.8 Socialinių įgūdžių programos
„Zipio draugai“ vykdymas

2016 m.
sausio –
gegužės
mėn.

Henrika Augienė

Priešmokyklinio
ugdymo grupių
pedagogai

2016 m.
sausio
mėn.
2016 m.
vasario –
kovo mėn.

Nijolė Bielskienė

Veiklos kokybės
įsivertinimo
darbo grupė
Savivaldos
institucijos

2.1.1.Giluminis srities „Etosas“
įsivertinimas
2.1.2.Darbo grupės 2016-2018 m.
Centro kultūros plėtros programos
rengimui sudarymas ir programos
projekto parengimas ir pristatymas
bendruomenei

Audrė Urbienė

Miesto logopedų
metodinė grupė

Pateikiama mokyklinės
brandos tyrimų analizė.
Visi pedagogai pasidalina
vertinimo patirtimi
Aptartos logopedo ir
auklėtojo
bendradarbiavimo
galimybės
Parengtos rekomendacijos
veiklos tobulinimui
Pedagogai aptaria , kaip
pakeitė ugdymo proceso
organizavimą
atsižvelgdami į vaikų
įvertinimo rezultatus
Programos dalyvių skaičius
– 16 vaikų

Pateiktos rekomendacijos
veiklos tobulinimui
Parengta programa
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2.1.3.Projektas „Vaikų balsas“

2016 m.
vasario
mėn.
2016 m.

Henrika Augienė

Metodinė grupė

Nijolė Bielskienė

2.2.1.Kvalifikacijos renginių
programos parengimas.

2016 m.
sausio
mėn.

Audrė Urbienė

Metodinės
grupės,
savivaldos
institucijos,
socialiniai
partneriai
Metodinių grupių
pirmininkai

2.2.2. Kvalifikacijos renginiuose
įgytų žinių perteikimas

2016 m.
kovo
birželio,
spalio,
gruodžio
mėn.
2016 m.
gegužės
mėn.

Nijolė Bielskienė

2016 m.
gegužėsbirželio
mėn.

Nijolė Bielskienė

2.2. Tobulinti žmogiškuosius išteklius.

2.1.4. Naujų tradicijų kūrimas:
Mokslo metų užbaigimas kieme
(Košės diena), Regos centro
gimtadienis (kiekvienais metais)

2.2.3. Apskritas stalas „Mano
sėkmės ugdant vaikus“

2.2.4. Asmeninės pedagoginės
veiklos įsivertinimas

Audrė Urbienė

Metodinės grupės

Apibendrinta nuomonė,
kokią lauko aplinką
įsivaizduoja vaikai
Naujų tradicijų kūrime ir
įgyvendinime dalyvauja
įvairių bendruomenės
grupių atstovai, skatinamas
bendruomeniškumas
Numatytos lėšos
administracijai,
pedagogams ir
aptarnaujančiam personalui
Visi pedagogai įgis naujų
žinių

Kiekvienas pedagogas
pateiks sėkmingiausiai
įgyvendintas ugdymo(si)
procese idėjas
Visi pedagogai įsivertins
mokslo metų veiklą ir
planuos savo kvalifikacijos
kėlimo poreikius

3.1. Atnaujinti ugdymo(si) priemones ir
aplinką
3.2. Užtikrinti Centro funkcionavimą
ir gerinti higienines sąlygas

3. Stiprinti materialinę ir techninę bazę.
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3.1.1. Ugdymo(si) priemonių iš
mokinio krepšelio lėšų įsigijimas.

2016 m.

Nijolė Bielskienė

Metodin4s grup4s

MK panaudotas 100%

3.1.2. Specializuotų ugdymo(si)
priemonių įsigijimas iš projektų ir
rėmėjų lėšų
3.1.3. Lauko priemonių įsigijimas

2016 m.

Nijolė Bielskienė

Centro taryba

Nupirktų priemonių
skaičius – 5 vnt.

2016 m.

3.1.4. Baldų grupėse atnaujinimas

2016 m.

Nupirktų priemonių
skaičius – 2 vnt.
Grupių skaičius -2

3.1.5. Kompiuterinės įrangos
atnaujinimas

2016 m.

Aurelija
Kazlauskienė
Aurelija
Kazlauskienė
Lukas Žakaris

3.2.1. Ventiliacijos sutvarkymas

2016 m.

Patalpų skaičius -2

3.2.2. Rūsio patalpų remontas

2016 m.

Aurelija
Kazlauskienė
Aurelija
Kazlauskienė

3.2.3. Plautuvių virtuvėje pakeitimas

2016 m.

Aurelija
Kazlauskienė

Pakeistų plautuvių skaičius
– 3 vnt.

Nupirkta nauja įranga – 1
vnt.

Sutvarkyta kv. m. - 50
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Plano priedai:
1. Ugdymo proceso priežiūros planas 2016 m.
2. Petro Avižonio regos centro pedagogų tarybos posėdžiai 2016 m.
3. Petro Avižonio regos centro tarybos posėdžiai 2016 m.
4. Petro Avižonio regos centro renginių planas 2016 m.
5. Petro Avižonio regos centro vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016 m.
6. Petro Avižonio regos centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Bielskienės veiklos planas 2016 m.
7. Petro Avižonio regos centro sveikatos priežiūros veiklos planas 2016 m.
8. Petro Avižonio regos centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2016 m.
9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinės grupės veiklos planas 2016 m.
10. Specialiąją pagalbą teikiančių pedagogų metodinės grupės veiklos planas 2016 m.

