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D. Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Kuruoja Dalyvauja Vieta 
Pirmadieniais 

13.30 

Darbiniai pasitarimai dėl informacijos perteikimo K.Dovidaitienė, 
dir.pav. ugdymui 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

 

Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

6 11.00 Trys karaliai atkeliavo. Atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darželio 

bendruomenė 

Muzikos salė 

8 11.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl švietimo 

pagalbos vaikui ir šeimai aptarimo. 

VGK pirmininkė V.Zakarauskienė, 

direktorė 

 

VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

09 10.00 Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdybos patalpose 

praktiniai užsiėmimai saugaus eismo klasėje 

Grupės mokytoja direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Žiniukų gr.vaikai Chemijos g. 4 B 

13 8.00 Dalyvaujame visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

 

Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visų gr.vaikai Grupėse 

13 13.30 Darbo grupės diskusija dėl įstaigos edukacinės 

aplinkos įsivertinimo. 

 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 
V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

16 17.30 Įstaigos tarybos posėdis: 

1. Dėl  tėvų mokesčio lėšų už ugdymo sąlygų 

tenkinimą prioritetų 2020 m. numatymo. 

2.  Dėl tėvų apklausos aptarimo. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

 

Įstaigos tarybos nariai Metodinis 

kabinetas 

20 9.30 Klouno teatras  spektaklis „Klouno pasaka“ 

 

Grupių mokytojos direktorės 
pavaduotoja ugdymui 

Tik pageidaujantys Muzikos salė 

20 13.30 Susirinkimas „Kad visiems būtų aišku, tikslu ir gera 

dirbti“ 

direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

20-24  Sportinė pramoga "Žaidžiam žiemą - 2020".  J.Dirmontienė direktorės 
pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Sporto salė 

22 13.30 Gerosios patirties skaidos renginys    

“Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. 

Geroji praktika” 

Spec.pedagogė 

Soc.pedagogė 

direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Visos pedagogės Muzikos salė 



30 13.30 Apskrito stalo diskusija “Komandinis dabas vertinant 

vaikų pasiekimus ir pažangą“ 

VGK V.Zakarauskienė, 

direktorė 

VGK ir grupių 

mokytojos 

Muzikos salė 

31 10.00 Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdybos patalpose 

praktiniai užsiėmimai saugaus eismo klasėje 

Grupės mokytoja direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Smalsučių gr.vaikai Chemijos g. 4 B 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių skelbiamus veiklos 

planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
  

Bus domimasi: 

 Ugdomosios veiklos stebėjimas ikimokyklinio amžiaus grupėse 

 Vaiko ugdymo gebėjimų aplankas 

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
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