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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 

02 13.30 Mokytojų atestacijos komisijos posėdis: Dėl 
mokytojų atestacijos perspektyvinės 
programos parengimo. 

MAK sekretorius V.Zakarauskienė, 

direktorė 

MAK nariai Metodinis 
kabinetas 

06 13.30 Metodinė valandėlė (metodinių priemonių 
pristatymas) 

 direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Metodinis 
kabinetas 

06-17  STEAM projektas „Sniego karalystėje“ V.Krukonienė 
V.Juškonienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės 

 

Grupėse, 
darželio kieme 

6-10  STEAM projektas „Mano skaičius“ K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Smalsučių“ ir 

„Žiniukų“ grupė 

 

6-23  Vaikų kūrybinių darbų paroda “Kalėdinis 
sausainukas“ (molio darbeliai) 

M.Gailiūtė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
  

07 13.30 Mokytojų tarybos posėdis 1. Dėl 2021 m. 
veiklos plano įgyvendinimo rezultatų 
pristatymo. 2. Dėl pritarimo 2022 m. veiklos 
planui. 

MT sekretorius V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Visi pedagogai Muzikos salė 

08 9.20 Edukacinė valandėlė „Mikrobai bijo švaros“ S.Sakalauskienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Meškiukų“ grupės 

vaikai 

Meškiukų 
grupė 

09 12.00 VGK posėdis: 1. Dėl komisijos veiklos 
rezultatų aptarimo ir ataskaitos parengimo už 
2021 m. 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

09 17.30 Mokyklos tarybos posėdis 1. Dėl materialinių, 
finansinių išteklių panaudojimo, biudžeto 
vykdymo 2021 m. 2. Dėl pritarimo 2022 m. 
veiklos planui. 

MT sekretorius V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Mokyklos tarybos 

nariai 
Metodinis 
kabinetas 

13-17  STEAM kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinis 
sveikinimo atvirukas“ (atvirukai skirti 
Panemunės globos namų senjorams) 

K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Grupėse 

15 9.20 Edukacinė valandėlė „Mikrobai bijo švaros“ S.Sakalauskienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Voveriukų“ grupės 
vaikai 

Voveriukų 
grupė 



21-22 9.30-
18.00 

Kalėdų senelio belaukiant Grupių mokytojos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Darželio bendruomenė Grupėse, 
muzikos bei 
sporto salėse 

23 9.20 Edukacinė valandėlė „Mikrobai bijo švaros“ S.Sakalauskienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“ grupės vaikai Žiniukų grupė 

29 9.20 Edukacinė valandėlė „Mikrobai bijo švaros“ S.Sakalauskienė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Smalsučių 
grupė 

27-31  Lauko pramogos  „Besmegenių šalyje“ Grupių mokytojos direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Darželio 
kiemas 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

  

Bus domimasi:  
El. dienyno “Mūsų darželis“ funkcijų užtikrinimo 

Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 12.31 d. 10 val. 

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 


