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MĖNESIO 

DIENA 
VALANDA 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 
DALYVAUJA VIETA 

04.27-

05.15 d.  

 Kauno lopšelio–darželio 

„Vyturėlis“ nuotolinis 

ugdomasis projektas   

„Graži mūsų šeimynėlė“             

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: J. 

Naudžiuvienė, Z. 

Baratinskienė, I. 

Slavinkskienė, D 

Įstaigos 

bendruomenė, 

ugdytiniai. 

Facebook 

Mesenger 

platforma 

05.01/30 d.  NUOTOLINĖ 

UGDOMOJI VEIKLA 

• Savaitės planai (veikla 

ugdytiniams),  

• Bendravimas su 

ugdytinių šeimomis 

(įvairios technologijos), 

• Refleksija (veiklos 

atspindžiai),  

• Veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas 

• Mokytojų ir pagalbos 

vaikui specialistų bendra 

nuotolinė projektinė 

veikla. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai 

El dienynas 

„Mūsų 

darželis“, 

Facebook 

uždaros grupės 

paskyra, 

„Padlet“ 

platforma 

05.01/30 d. 

 

NUOTOLINĖ 

PAGALBA VAIKUI 

• Informacijos tėvams, 

pranešimų rengimas, 

• Užduočių ir veiklų 

vaikams rengimas, 

• Refleksija, 

• Veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai 

El dienynas 

„Mūsų 

darželis“, 

Facebook 

uždaros grupės 

paskyra, 

„Padlet“ 

platforma 

05.01/30 d.  Mokytojų, pavaduotojo 

ugdymui   dalyvavimas 

nuotoliniuose 

seminaruose  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai  

Internetinė 

erdvė 

05.01/30 d.  Mokytojų, pavaduotojo 

ugdymui  metodinės  

literatūros analizavimas, 

domėjimasis  

šiuolaikinėmis švietimo 

inovacijomis ir 

aktualijomis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai  

Internetinė 

erdvė 

05.05/11/1/

25 d.  

10.00 val. Pasitarimas su 

administracija dėl darbo 

organizavimo karantino 

metu 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Zoom ir 

Facebook 

Mesenger 

platforma 



direktoriaus 

pavaduotojas  

ūkio reikalams 

raštvedė, 

sandėlininkas 

05. 05 d. 

 

13.00 val. Pasitarimas su 

mokytojais, vaiko 

pagalbos specialistais, 

aptariant nuotolinio 

ugdymo kokybės 

tobulinimo ir proceso 

organizavimo klausimus. 

Iškilusių klausimų 

aptarimas. 

Aktualios  informacijos 

pedagogams perdavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Zoom ir 

Facebook 

Mesenger 

platforma  

05.11/15 d.   Kauno lopšelio–darželio 

„Vyturėlis“ mažųjų 

poezijos skaitovų 

nuotolinio sąskrydžio 

„Vaikystės sparnai – 

2020“ dalyvių pristatymas 

virtualioje aplinkoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, logopedas, 

meninio ugdymo 

mokytojai, psichologas 

Įstaigos 

bendruomenė, 

ugdytiniai.  

Nuotolinė 

internetinė  

erdvė 

05.18/30 d.  Virtuali nuotraukų paroda 

„Graži mūsų šeimynėlė” 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, projekto 

organizatoriai  

Įstaigos 

bendruomenė, 

ugdytiniai. 

Nuotolinė 

internetinė  

erdvė 

05.19 d.  13.00 val. Mokytojų  posėdis: 

• Dėl gegužės mėnesio 

darbo planavimo bei 

atostogų grafiko 

• Dėl  periodinio gaisrinės 

saugos instruktavimo bei 

atnaujintos instrukcijos 

• Dėl pedagogų 

ugdomosios veiklos 

ataskaitų  aptarimo;     

• Einamieji klausimai. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Metodinis 

kabinetas  

05.26 d. 13.00 val.  Vaiko gerovės komisijos 

posėdis: 

• Dėl SUP turinčių vaikų 

nuotolinio darbo aptarimo, 

dokumentacijos apžvalgos, 

SUP vaikų individualių 

planų papildymo  

• Dėl ugdymo pagalbos 

specialistų ataskaitų 

ruošimo  

• Einamieji klausimai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

VKG komisijos 

nariai 

Metodinis 

kabinetas 

 

STEBIMOS VEIKLOS PAGALBA MOKYTOJAMS 

 

05.01/30 d. Savaitės veiklų planavimas, rekomendacijų 

teikimas  elektroniniame dienyne 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

05.01/30 d. Ugdomųjų   veiklų rekomendacijų teikimo Direktoriaus pavaduotojas Mokytojai 



stebėjimas Facebook uždarose grupėse, 

analizavimas. 

ugdymui 

05.01/30 d. Skyrelio „Vaikų veiklos” įrašai, planavimas  el. 

dienyne “Mūsų darželis”. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

EI. dienynas „Mūsų 

darželis“  mokytojai 

05.01/25 d.   Vaikų pasiekimų žingsneliais pildymas  Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

EI. dienynas „Mūsų 

darželis“  mokytojai 

 

      

05.01-05.08 - PAKARTOTONA TĖVŲ  ANKETINĖ APKLAUSA DĖL DARŽELIO 

POREIKIO VASAROS METU 

 

05.01-05.31 GRUPIŲ FORMAVIMAS NAUJIEMS 2020-2021 MOKSLO 

 

05.12-05.18 ANKETINĖ TĖVŲ APKLAUSA DĖL DARŽELIO POREIKIO KARANTINO 

METU 

 

Tėvelių teikiamas grįžtamasis ryšys, nuotraukose filmuotoje medžiagoje pateikiamas 

mokytojų pateiktose filmukuose nepažeidžiant asmens duomenų saugumo. Nuotraukos, video 

yra talpinamos Įstaigos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. 

 

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

koreguojamas. Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams pridedamas „Mėnesio plano papildymas“. 

    Planas paskelbtas http://vytureliskaunas.lt/ įstaigos tinklalapyje. 

Parengė: direktoriaus pavaduotojas ugdymui                                            Renata Bielienė 

 

 

 

http://vytureliskaunas.lt/

