
RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS 
                                                                                                                                                                               TVIRTINU 

                                                                                                                                                                                     L./d. direktorė 

                                                                                                                                                                                          V.Zakarauskienė 

                                                                                                                                                                                   2020-08-28 

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 
08.26-
08.31 

9.00-

13.30 

Ugdomosios aplinkos paruošimo naujiems 

mokslo metams vertinimas. 

dir.pav.ūkiui  

dir.pav.ugdymui 

  Visose 

grupėse 
08.29- 
08.31 

9.00-

12.00 

Duomenų suvedimas į el.dienyną „Mūsų 

darželis“ 

K.Dovidaitienė, 

dir.pav.ugdymui 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

 Metodinis 

kabinetas 

01 10.30 Šventinis rytmetis „Sveikas, darželi!“. 
Renginį veda muzikos mokytoja Deimantė 

Vaitkaitienė ir socialinė pedagogė Asta 

Milbutienė. 

K.Dovidaitienė, 

dir.pav.ugdymui 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Darželio bendruomenė Darželio 

kiemas  

02 13.30 Mokytojų tarybos posėdis: 

1. 2020-2021 m.m. ugdomosios 

veiklos tvarkaraščio aptarimas. 

2. Dėl grupių ilgalaikio ugdomosios 

veiklos planų tvirtinimo; 

3. Einamieji klausimai gerinant 

ugdymo kokybę. 

K.Dovidaitienė, 

dir.pav.ugdymui 

 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Mokytojų tarybos nariai Muzikos salė 

03 14.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis  

1.Dėl švietimo pagalbos ir specialiojo 

ugdymo gavėjų sąrašo 2020/2021 m.m. 

aprobavimo. 

2.Dėl VGK veiklos programos 2020/2021 

m.m. aptarimo. 

E.Čečkauskienė 

 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Logopedinis 

kabinetas 

14/30 17.00-

17.30 

val. 

Grupių tėvų susirinkimai. „Priešmokyklinis, 

ikimokyklinis, ankstyvasis ugdymas: šeimos ir 

darželio bendradarbiavimas siekiant sėkmingos 
adaptacijos bei ugdymo kokybės“ 

Grupių auklėtojos, 

K.Dovidaitienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Direktorė 

V.Zakarauskienė 

Grupių bendruomenė Muzikos salė, 

grupėse 

09.14

-30 

 Vaikų dailės darbų paroda „Draugystės 

piešinys“ 

M.Gailiūtė direktoriaus pav. 

ugdymui 
„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Boružiukų“  gr.vaikų 

darbai 

Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

22 9.30-

11.30 

Akcija „Rieda ratai rateliukai“, skirta 

paminėti tarptautinei dienai be automobilio.  

D.Vaitkaitienė 

A.Milbutienė  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Boružiukų“, „Ančiukų“ 

„Drambliukų“,  „Žirniukų“, 
„Voveriukų“ gr.vaikai 

Darželio 

kiemas 



22 9.30 – 

11.30 

Sporto renginys Linksmosios kliūtys 

#BEACTIVE 2020 

L.Kanė 

 

direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Boružiukų“, „Ančiukų“ 
„Drambliukų“,  „Žirniukų“, 

„Voveriukų“ gr.vaikai 

Darželio 

kiemas 

23 10.00 

– 

11.30 

MASINIS ŠOKIS #BEACTIVE 2020 L.Kanė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Boružiukų“  gr.vaikai 

Netradicinė 

aplinka – 
Nemuno 

pakrantė 

23 10.00-

11.00 

„Ar viską žinome apie cukrų???“ Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Simona 

Valukonytė 

direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“ 
gr.vaikai 

Lauko 

aikštelėse 

24 10.00-

11.00 

„Ar viską žinome apie cukrų???“ Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Simona 

Valukonytė 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

„Ančiukų“ ir „Drambliukų“ 

gr.vaikai 
Lauko 

aikštelėse 

25 10.00 Edukacinė išvyka į VDU botanikos sodą K.Sakalė direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

„Žiniukų“ gr.vaikai Ž.E.Žilibero 

g.6 

28  Projektas „Aplink pasaulį keliauja vaikai“ 

Tarptautinei turizmo dienai paminėti 

D.Vaitkaitienė 

A.Milbutienė 

 L.Kanė 

direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Boružiukų“  gr.vaikai 
 

30 10.00 „Ar viską žinome apie cukrų???“ Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Simona 

Valukonytė 

direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

„Boružiukų“ gr.vaikai Lauko 

aikštelėse 

1-30  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pav. 

ugdymui 
  

Bus domimasi: 

 Vaikų adaptacija grupėse 

 Ilgalaikio ir trumpalaikio ikimokyklinio ugdymo turinio planavimas 

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
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