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                                                                                                                                                    2022-02-25 
 

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 10.30 Užgavėnių šventė  D.Vaitkaitienė 
Grupių mokytojos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Darželio kieme 

01-28  Projekto „Sveikata visus metus – 2022“ kovo 
mėnesio iššūkis „Nepamesk galvos: saugus ir 
sveikas“ 

Z.Ferencienė 
V.Paskačimienė 
E.Reševičienė 
J.Reševičiūtė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Meškiukų“ ir 
„Pelėdžiukų“ gr. vaikai 

Grupėse, sporto 
salėje, darželio 
kieme 

1-10  Vaikų kūrybinių darbų paroda „Knygų 
pasaulis“ skirtukas knygai 

M.Gailiūtė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Vyresnių grupių vaikai Koridorius 

aplink muzikos 
salę 

03 13.30 Informacija dėl testavimo „Greitųjų antigenų 
testų tyrimas „Čiulpinukai“ 

S.Sakalauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Metodinis 

kabinetas 

04 10.30 Kaziuko mugė D.Vaitkaitienė 
Grupių mokytojos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai Koridorius 

aplink muzikos 
salę 

7-
04.01 

 Projektas „Pavasarį ant sparnų, parneša 
sugrįžtantys paukščiai“ 

K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Grupėse, 

laiptinių foje 

01-31  Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ A.Milbutienė 
 R.Būdaitė 
M.Gailiūtė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai  

08 10.00 Edukacinė išvyka į biblioteką. Meninė akcija 
„Nuspalvink trispalvę savo rankomis“ 

K.Sakalė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ gr.vaikai Šančių 

biblioteka 

Sandėlių g.7 

08-15  Trikrepšio festivalis skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

A.Sabaliauskis direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Vyresnių grupių vaikai Sporto salė 

09  Vaikų kūrybos paroda „Gražiausias vardas – 
Lietuva“ 

K.Sakalė 
D.Bisigirskienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai Koridorius 

aplink muzikos 
salę/youtube 

10 10.00 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ 

 
D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 
G. Jurevičienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“, „Smalsučių“ 
gr.vaikai 

Muzikos salė 



14-18  SEU olimpiada „Dramblys“ užduočių 
įgyvendinimas 

Asta Milbutienė, Kristina 
Sakalė, Gina Jurevičienė, 
Daiva Bisigirskienė,Vilma 
Juškonienė, Grita Dilienė, 
Vida Pangonienė, Giedrė 
Laskauskienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“, 
„Smalsučių“, 
„Voveriukų“, 
„Žirniukų“ gr.vaikai 

Grupėse 

17 14.30 Mokyklos tarybos posėdis Dėl pritarimo 

2022 metų veiklos planui 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė Mokyklos tarybos nariai Metodinis 
kabinetas 

21-25  Projektas „Žemė-miškai-ežerai“ skirta: 

20 d. Žemės dienai 

21 d. tarptautinei miškų dienai 

22 d. pasaulinei vandens dienai 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai  

23 9.20 Praktinis užsiėmimas „Vanduo sveikatos 

šaltinis“ 

S.Sakalauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Meškiukų“ gr.vaikai Grupėje 

24 9.20 Praktinis užsiėmimas „Vanduo sveikatos 

šaltinis“ 

S.Sakalauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Voveriukų“ gr.vaikai Grupėje 

30 9.20 Praktinis užsiėmimas „Vanduo sveikatos 

šaltinis“ 

S.Sakalauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Pelėdžiukų“ gr.vaikai Grupėje 

1-31                        Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
                                                                              

 

    Vaikų lankomumo tabeliai iki 03.31 d. 10 val. 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
 

 


