
2019 m. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
                                                                                                                                                                               TVIRTINU 

                                                                                                                                                                                     L./d. direktorė 

                                                                                                                                                                                          V.Zakarauskienė 

                                                                                                                                                                                   2019-10-30 

 

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 

6  Pyragų ragautuvės  Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio bendruomenė Grupėse 

6 13.30 KVA grupės susirinkimas „Giluminio audito 

duomenų apibendrinimas“ 

KVA grupės pirmininkė Direktorė 

V.Zakarauskienė 

KVA grupės nariai Metodinis 

kabinetas 

8 9.30 Akcija „Sportuojantis koridorius“ J.Dirmontienė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės Koridorius 

aplink salę 

8 13.30 Darbo grupės pasitarimas dėl 2020 m. veiklos 

plano rengimo 

K.Dovidaitienė Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Darbo grupės nariai Metodinis 

kabinetas 

12 13.00 Išvyka į renginį Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė 2019 

K.Sakalė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Priešmokyklinės 

„Žiniukų“ gr.vaikai 

V.Kudirkos 

viešosios 

bibliotekos 

Šančių padalinys 

Sandėlių g.7 

13 17.00 Renginys bendruomenei „Žibintų šventė“ 

 

D.Vaitkaitienė, meno-muzikos 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio bendruomenė Darželio 

teritorija 

13 13.00 VGK posėdis Dėl švietimo pagalbos 

individualių atvejų aptarimo. „Ugdomosios 

aplinkos kokybės įtaka vaikų savarankiškai 

veiklai“ 

A.Milbutienė direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

12-15  Renginių ciklas tarptautinei tolerancijos dienai 

paminėti „Tolerancijos švyturys“ 

Žaidybinės situacijos, meninės veiklos 

padedančios vaikams suprasti tolerancijos 

svarbą. 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

M.Gailiūtė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Pelėdžiukų“, „Meškiu-

kų“, „Boružiukų“, 

„Drambliukų“, 

„Ančiukų“  gr. vaikai 

Grupėse 

14 10.00 Išvyka į Švč. Jėzaus širdies Šančių parapijos 

senelių globos namus „Seneli, tu ne vienas“ 

M.Gailiūtė 

D.Vaitkaitienė 

A.Milbutienė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

 A. Juozapa-

vičiaus pr. 62 



18-28  Vaikų ir tėvelių kūrybiniai darbai „Pusnynuos 

nykštukai miega“ 

V.Paskačimienė 

V.Juškonienė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio bendruomenė Laiptinių foje 

19 17.30 Mokyklos tarybos diskusija dėl lopšelio-

darželio 2020 metų veiklos plano projekto 

svarstymo.  

K.Dovidaitienė Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Metodinis 

kabinetas 

20 13.30 Metodinis pasitarimas dėl mokytojų bendra-

darbiavimo formų užtikrinant nuoseklumą ir 

tęstinumą, ugdant  vaikus. 

Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio pedagoginė 

bendruomenė 

Metodinis 

kabinetas 

21 9.30 Rytmetys „Sveikinimo diena  Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
  

22 10.00 Rytmetys „Nykštukų žibintai“ 

 

V.Paskačimienė 

V.Krukonienė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Drambliukų ir Ančiukų 

gr.vaikai 

Muzikos salė 

25-29  Projektas „Į svečius pas draugus“ Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio bendruomenė  

26  Teatriuko „Bitė Maja“ spektaklis vaikams 

„Raganėlės išdaigos“ 

Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Tik pageidaujantys Muzikos salė 

27 13.30 Apskrito stalo diskusija “Vaikų darželio 

nelankymo priežastys“ 

Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio pedagoginė 

bendruomenė 

Metodinis 

kabinetas 

28 10.00 „ Spalvotas sveikučių šėlsmas“ Logopedė E.Rinkevičė 

Soc.pedagogė A. Milbutienė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
„Nykštukų“, „Ežiukų“, 

„Žiniukų“, „Smalsučių“ 

gr. vaikai  

 

29 10.00  Renginys „Kaip gera draugą turėti“ draugo 

dienai paminėti. 

D.Vaitkaitienė, meno-muzikos 

mokytoja 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Pelėdžiukų“, „Meškiu-

kų“, „Boružiukų“gr. 

vaikai 

Muzikos salė 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
  

 

Bus domimasi: 

 El. dienyno “Mūsų darželis“  funkcijų užtikrinimo 

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 

 


