
2019 M. GRUOŽIO  MĖNESIO DARBO PLANAS 
                                                                                                                                                                               TVIRTINU 

                                                                                                                                                                                     L./d. direktorė 

                                                                                                                                                                                          V.Zakarauskienė 

                                                                                                                                                                                   2019-11-29 

 

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 

2 13.30 Kūrybinės dirbtuvės „Snaigių spiečius“ K.Sakalė K.Dovidaitienė, dir. 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visos pedagogės Muzikos salė 

4 13.30 Mokytojų tarybos posėdis  

1. Dėl metinio 2019 m.veiklos plano 

įgyvendinimo rezultatų aptarimo. 

2. Dėl pritarimo 2020 m.veiklos planui“ 

K.Dovidaitienė 

A.Milbutienė 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 
 

Visos pedagogės Muzikos salė 

5 17.30 Įstaigos tarybos posėdis  

1. Dėl 2 procentų GPM panaudojimo 

2. Dėl 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo  

rezultatų. 

3. Dėl pritarimo 2020 m. veiklos planui. 

N.Babušienė 

K.Dovidaitienė 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 
 

Įstaigos tarybos nariai Metodinis 

kabinetas 

6  Vaikų piešinių paroda „Juoda-balta“ A.Butkevičienė 

F.Šlipaitienė 

 

K.Dovidaitienė, dir. 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visos grupės Koridorius 

aplink salę 

10 17.30 Kūrybinės dirbtuvės su tėvais „Kalėdiniai 

sveikinimai - 2019“ (atvirukų gaminimas) 

K.Sakalė 

 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Visi pageidaujantys 

bendruomenės nariai 

Muzikos salė 

11 12.30 VGK posėdis: 

- Specialiųjų poreikių vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo proceso analizė 

-tyrimo „Mikroklimatas įstaigoje“ išvadų 

pristatymas. 

E.Rinkevičė 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

11 15.00 Sferinis kinas filmai ,,POLIARINĖ NAKTIS”, 

,,GYVŪNAI MŪSŲ DRAUGAI” 

K.Dovidaitienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 „Drambliukų“, „Ančiukų“, 

„Žiniukų“, „Smalsučių“,  

„Boružiukų“, „Voveriukų“ 

, „Pelėdžiukų“, 

Sporto salė 



„Meškiukų“ gr. vaikai 

16 15.00  

 

Atkeliauja žiemužė balta 

Ir Kalėdų senelis drauge.... 

D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

K.Dovidaitienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

„Žirniukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

Muzikos salė 

16.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Nykštukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

17.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Ežiukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

18 15.00  

Atkeliauja žiemužė balta 

Ir Kalėdų senelis drauge.... 

D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

K.Dovidaitienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

„Boružiukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

Muzikos salė 

16.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Voveriukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

17.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Meškiukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

18.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Pelėdžiukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

19 14.00  

 

Atkeliauja žiemužė balta 

Ir Kalėdų senelis drauge.... 

D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

K.Dovidaitienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

„Smalsučių“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

Muzikos salė 

15.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Drambliukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

16.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Ančiukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

17.00 D.Vaitkaitienė ir 

gr.mokytojos 

„Žiniukų“ gr.vaikai ir 

tėveliai 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 K.Dovidaitienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

  

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 

 


