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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 

01  Edukacinis-meninis projektas „Žydražiedžio 
lino kelias“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ gr.vaikai Muzikos salė 

02 13.30 Darbo grupės susirinkimas„Dėl ikimokyklinio 
ugdymo programos atnaujinimo“  

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Darbo grupės nariai: 
K.Sakalė, D.Vaitkaitie-
nė, V.Paskačimienė, 
A.Milbutienė 

Metodinis 
kabinetas 

9 13.30 Metodinio būrelio pasitarimas dėl metodinių 
priemonių aprobavimo 

Metodinio būrelio 
sekretorius 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Metodinio būrelio 
nariai 

Metodinis 
kabinetas 

11  Virtualus renginys-projektas „Aš čia gyvenu“ K.Sakalė 
G.Jurevičienė 
D.Bisigirskienė 
V.Juškonienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“, „Smal-
sučių“, „Boružiukų“ 
gr.vaikai ir Šančių 
mokyklos pradinukai 

Muzikos salė 

12 10.30 Šventis rytmetis „Šalis ta Lietuva 

vadinas“ 

D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 

 Žiniukų“ grupės vaikai Muzikos salė 

15 11.00 Akcija “Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą 

skambindami varpais”     

D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ grupės vaikai Darželio kiemas 

prie lauko 
instrumentų 

15  Vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda 

„Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“ 

M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Koridorius 

aplink salę 
/darželio fb 

17 11.00 Tradicinis renginys „Žiema, žiema bėk iš 
kiemo“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės  Darželio 

kiemas 

17 15.00 Pranešimo respublikinėje nuotolinėje 

konferencijoje-forume „Įtraukusis ugdymas: 

žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į 

vaiko sėkmę“ „IKT taikymas, dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais, nuotoliniu būdu“ pristatymas 

įstaigos mokytojoms 

D.Vaitkaitienė 

E.Rinkevičė 

K.Vilčinskaitė 

Direktorė Pedagogų bendruomenė Muzikos salė 



22 13.30 Mokytojų tarybos posėdis Dėl 2021 m. projektų 

vykdymo 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė Pedagogų bendruomenė Muzikos salė 

01.20-

02.26 

 Respublikinis STEAM projektas 

„Susipažink – tai mano miestas“ 

K.Sakalė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pageidaujantys 

pedagogai su vaikais 

Koridorius 

aplink muzikos 

salę ir fb 

„Susipažink 

tai mano 

miestas“ 

1-26  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
  

 

 

    Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 02.26 d. 10 val. 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 


