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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 

1 11.00 Šventinis rytmetis „Kakės Makės Vaikų ginimo 
diena“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės  

2-4  Rytmečio „Tau tėveli“ filmavimas D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ gr. vaikai 
„Smalsučių“ gr.vaikai 

Nemuno 
pakrantė/ 
darželio kiemas 

3 9.15 Praktinis užsiėmimas „Sutikime vasarą saugiai“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Darželio kiemas 

05.11-
06.11 

 STEAM projektas „Pavasaris eina gėlių takais – 
2021“ 

K.Sakalė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pageidaujantys 
pedagogai su vaikais 

Grupėse ir fb 
„Pavasaris eina 
gėlių takais“ 

8 13.30 Mokytojų tarybos posėdis: 

 dėl veiklos plano tarpinių  tikslų 

įgyvendinimo; 

vaiko žingsninės pažangos ir  pasiekimų 

rezultatų aptarimas 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė Visos pedagogės Muzikos salė 

01-30  STEAM projektas „Stebuklingas 

paparčio žiedas“ 

F.Šlipaitienė 
G.Lukšienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pageidaujantys 
pedagogai su vaikais 

Grupėse ir fb 
„Stebuklingas 
paparčio žiedas“ 

10 9.15 Praktinis užsiėmimas „Sutikime vasarą saugiai“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ grupės vaikai Darželio 

kiemas 

11 11.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

dėl spec.poreikių vaikų ugdymosi rezultatų; 

dėl diagnozių keitimo spec.poreikių vaikams 

E.Rinkevičė VGK pirmininkas VGK nariai Metodinis 
kabinetas 

17 10.30 „Darželi lik sveikas...“  išleistuvių programos 
filmavimas 

D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ grupės vaikai 
„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Muzikos 
salė/darželio 
kiemas 

22 10.30 Pramoginis rytmetis „Vandens mūšis su 
kapitonu Flintu“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Darželio 

kiemas 

23  Edukacinis rytmetis „Kupolinės“ D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Darželio 

kiemas 



1-30  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 
konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pedagogai Muzikos salė 

     

    Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 06.30 d. 10 val. 

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

    Parengė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 

 


