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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 

05 9.30 Keliaujantys muzikantai „Istorijos apie 

raudonkepuraitę“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pageidaujantys Muzikos salė 

10 iki 

03.13 

 Vaikų piešinių paroda „Mano kraštas pats 

gražiausias“ 

A.Butkevičienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Piešiniai iš visų grupių Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

11 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Tautinė 

juosta“ 

G.Jurevičienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Smalsučių 

grupė 

13 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Žaidimai 

su spalvomis“  

V.Paskačimienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Meškiukų 

grupė 

14 9.30 Vaikų koncertinė programa  Kauno Pane-

munės socialinės globos namų senjorams. 

Programa skirta Šv.Valentino dienai. 

K.Sakalė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Smalsučių, Žiniukų, 

Boružiukų gr. 

mergaitės 

VŠĮ Kauno Pa-

nemunės sociali-

nės globos namai 
Kurtinių g. 1D 

17 9.30 

10.30 

Šventinis rytmetis „Su meile LIETUVAI“ K.Sakalė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Muzikos salė 

20 12.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis  

1. Dėl prevencinių socialinių įgūdžių ugdymo 

programų įgyvendinimo; 

2. Dėl tėvų apklausos „Parama ir pagalba 

vaikui ir šeimai. Kokios švietimo pagalbos 

reikia?“ 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

VGK pirmininkas Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Metodinis 

kabinetas 

21 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Atverkime 

muzikinę kalbos skrynelę“  

 

K.Sakalė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Muzikos salė 

25 11.00 Pramoga „Raganaičių ir velniukų linksmybės“ Z.Ferencienė 

R.Grikštienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Darželio bendruomenė Darželio 

kiemas 

26 10.00 Atvira veikla įstaigos pedagogams  „Pasėkime 

sėklytę, išauginkime gėlytę“ 

V.Pangonienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Žirniukų 

grupė 

27 13.30 Apskrito stalo diskusija „Kaip stiprinti vaikų 

savireguliaciją kasdieninių veiklų ir žaidimų 

metu? 

A.Milbutienė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pedagogai Muzikos salė 



28 9.30 „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I etapas 

įstaigoje. 

J.Dirmontienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Sporto salė 

1-28  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
  

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
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