
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

                                                                                                  Ugdomosios veiklos mėnesio planas 

                                                                    2020 lapkričio mėn. 

                                                      TVIRTINU 

                                                                                                   

MĖNESIO 

DIENA 

VALANDA VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

DALYVAUJA VIETA 

2020-2021 

m  

10.00 val. Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

„Ančiukų“, 

„Žvirbliukų“ gr. 

ugdytiniai  

Grupėse  

10.01-05.31 

d. 

 Žvirbliukų gr. dalyvavimas 

respublikiniame  projekte 

"Žaidimai moko",  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

D. Lukošenkinienė, 

„Žvirbliukų“ gr. 

ugdytiniai 

 

11.01-

11.31 d. 

. Informacijos talpinimas 

internetiniame  ir socialiniame 

puslapyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Įstaigos 

internetinis ir 

socialinis 

puslapis  

10.01-11.31 

d. 

 Respublikinis antrasis 

ikimokyklinių įstaigų 

instrumentinės muzikos 

festivalis „PAGROKIM“ 

Spalis-lapkritis.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojas 

(muzika) 

„Ančiukų“ gr. Grupėse, ir 

įstaigos erdvės 

11.02 -11.09 

d.  

9.15-11.00 

val. 

Projektas „Vaikų sveikos 

gyvensenos akademija:  

aktyvus muzikos klausymasis 

(l. Delibes „pizzicato“)“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojos 

(muzika, dailė, 

laisvo judesio), 

logopedas, 

psichologas 

Visos grupės, 

mokytojai 

Pramogų salė, ir 

įstaigos lauko 

erdvės 

11.03 d.  13.30 val. Pasitarimas pedagogams: . 
1.Vaikų pasiekimų įvertinimas 

ir analizė. Informacijos 

pateikimas tėvams/globėjams. 

Vaikų pasiekimų aplankai. 

2.Svarbių klausimų aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjos 

Zoom, 

mesengery 

pltaforma 

11.09-11.30 

d.  

9.15-11.00 

val. 

Projektas „Sveikata už auksą 

brangesnė. Arbatos namučiai" 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojos 

(muzika, dailė, 

laisvo judesio), 

logopedas, 

psichologas 

Visos grupės, 

mokytojai 

Grupėse, ir 

įstaigos erdvės 

11.09-11.30 

d. 

 Giluminis įstaigos 

įsivertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, darbo 

grupės nariai 

Bendruomenė  Internetinė 

erdvė: google 

formos 

11.11 d.  13.00 val. Įstaigos veiklos įsivertinimo 

darbo grupės pasitarimas dėl 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Darbo  grupės 

nariai 

Zoom, 

mesengery 



duomenų rinkimo ir 

apdorojimo. 

ugdymui,  pltaforma 

11.16-11.20 

d. 

9.15-11.00 

val 

Bičiulių savaitė-skirta 

tolerancijos dienai paminėti  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
psichologas 

Visos grupės Grupėse, ir 

įstaigos erdvės 

11.18 d.  13.00 val.  - Pasitarimas pedagogams  

- Dėl gruodžio renginių 

organizavimo; 

- Dėl įstaigos dekoravimo 

kalėdiniam laikotarpiui; 

Einamieji klausimai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjos 

Zoom, 

mesengery 

pltaforma  

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENA, PAGALBA PEDAGOGAMS 

1. Nekontaktines 

val. 
 

Konsultacijos mokytojams, pagalbos vaikui 

specialistams,  elektroninio dienyno 

tvarkymo, kitų dokumentų rengimo 

klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, Metodinis 

kab. 

2. 10.01/31 d. d. Savaitės veiklos planavimo priežiūra 

elektroniniame dienyne 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai,  

3. 10.01/31 d. d. Veiklų stebėjimas grupėse, organizuojamų 

ugdomųjų veiklų stebėjimas lauke, 

analizavimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai,  

 

STEBIMOS VEIKLOS 

Grupės pavadinimas Pedagogo vardas, pavardė Stebėtojas 

Atestuojamų mokytojų 

praktinės veiklos 

stebėjimas 

Diana Lukošenkinienė Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

  

Gruodžio  mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti  iki 2020 11 25 

direktorės pavaduotojai ugdymui  

    

          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                

https://www.kaunopasaka.lt/

