
2019 M. SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
                                                                                                                                                                               TVIRTINU 

                                                                                                                                                                                     L./d. direktorė 

                                                                                                                                                                                          V.Zakarauskienė 

                                                                                                                                                                                   2019-09-27 
 

D. Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Kuruoja Dalyvauja Vieta 
Pirmadieniai 

13.30 

Darbiniai pasitarimai dėl informacijos 

perteikimo 

K.Dovidaitienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
V.Zakarauskienė, 

direktorė 

 

Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

09.30-

10.31 
 Vaikų dailės darbų paroda „Ruduo ir 

akvarelė“ 

K.Sakalė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
  

01 10.00 Muzikikinis rytmetys „Muzikos lietus“ , 

skirtas taptautinei muzikos dienai paminėti  

D.Vaitkaitienė, meno-muzikos 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“ ir „Smalsučių“ 

gr.vaikai ir mokytojos 
Muzikos salė 

02 17.30 Mokyklos tarybos posėdis: 

- dėl mokyklos tarybos veiklos plano 2019–

2020 m. m. patvirtinimo; 

 - dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių 

ugdymo (si) ir darbo sąlygų sudarymo; 

- dėl atstovų į komisiją rinkimų. 

V.Krukonienė V.Zakarauskienė, 

direktorė 
 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Metodinis 

kabinetas 

03 10.00 Muzikinis rytmetys „Muzikos spalva“ D.Vaitkaitienė, meno-muzikos 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Nykštukų“ ir „Ežiukų“ 

gr.vaikai ir mokytojos 
Muzikos salė 

03 11.00 Edukacinė išvyka į M.K.Čiurlionio dailės 

muziejų 

M.Galiūtė, meno-dailės 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“ gr. vaikai su 

mokytoja K.Sakale 

V. Putvinskio 

g. 55 

04 10.00 Muzikinis rytmetys „Muzikos lietus“ D.Vaitkaitienė, meno-muzikos 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Meškiukų“, „Boružiu-

kų“, „Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai ir mokytojos 

Muzikos salė 

07-11  Rytmečiai „Spalvotos rudens vaišės“ Z.Ferencienė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės Grupėse 

08 10.00 Edukacinė išvyka į M.K.Čiurlionio dailės 

muziejų 

M.Galiūtė, meno-dailės 

mokytoja 

 „Smalsučių“ gr.vaikai su 

mokytoja D.Bisigirskiene 
V. Putvinskio 

g. 55 

14 10.45 Drakoniuko teatras „Vabalo Džojaus 

nuotykiai“ 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visi pageidaujantys Muzikos salė 

16-17 10.00 Rytmečiai „Rudens mados 2019“ . Renginį 

veda A.Milbutienė 

A.Milbutienė, socialinė 

pedagogė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
 Muzikos salė 

16 13.30 Metodinė valanda: Tėvų apklausos „Poreikių 

ir lūkesčių tenkinimas“  rezultatų analizė 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Visi pedagogai Muzikos salė 

21-24 9.00-

11.00 

Sportinė pramoga „Rudeninės estafetės“  J. Dirmontienė, neformaliojo 

ugdymo kūno kultūros mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės Sporto salė 



22 10.00 „Turgaus šventė“ D.Vaitkaitienė, muzikos 

mokytoja 

Grupių mokytojos 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“ ir „Smalsu-

čių“ gr.vaikai 

Muzikos salė 

11.00 „Meškiukų“, „Boružiu-

kų“, „Pelėdžiukų“ 

gr.vaikai 

Muzikos salė 

23-31  Vaikų kūrybinių darbų paroda „Rudens 

gėrybės“ 

M.Gailiūtė, meno-dailės 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
 Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

23 12.30 Seminaras mokytojoms „Ugdomosios ir 

terapinės priemonės formuojant emociškai 

palankią ugdymo aplinką“ . Seminarą veda 

Inga Sosnovska, emocinio intelekto ugdymo 

mokytoja-praktikė. 

K.Dovidaitienė, 

dir.pav.ugdymui 

Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Visos mokytojos Muzikos salė 

24 9.30 Rytmetys „Moliūgo gimtadienis“ Renginį 

veda A.Milbutienė 

D.Vaitkaitienė, muzikos 

mokytoja 

Grupių mokytojos 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Ančiukų“ ir 

„Drambliukų“ gr.vaikai  

Muzikos salė 

10.30 „Voveriukų“ ir 

„Žirniukų“ gr.vaikai  

25  Dienos akcija „Maisto švaistymui – NE“ Sveikatos priežiūros specialistė 

D.Dobilienė 

Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Visos grupės  

28 13.30 Metodinė valanda „Mokinio individualios 

pažangos vertinimas“ 

Grupių mokytojos    

29  Akcija „Daržovės ir vaisiai ne tik maistas, bet 

ir vaistas“ 

V.Krukonienė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
 Muzikos salė, 

grupėse 

31 13.30 VGK posėdis grupių mikroklimatui įvertinti R.Būdaitė, psichologė  VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
  

Bus domimasi: 

 Specialistų dokumentacijos peržiūra, aptarimas 

 Vaikų pasiekimų vertinimas 

 

Pastaba: Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių mėnesio veiklos planas gali būti papildomas, koreguojamas. 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 


