
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

                                                                                                 Ugdomosios veiklos mėnesio planas 

                                                                                          2022 m. rugsėjo  mėn. 

                                                                                          TVIRTINU 

                                                                                                  

                                                                                           Direktorė Kristina Gadliauskienė 

 
MĖNESIO 

DIENA 
VALANDA 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 
DALYVAUJA VIETA 

09.01 d. 9.00 val. Šventinis rytmetis 

skirtas mokslo metų 

pradžiai paminėti. 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Įstaigos 

bendruomenė 

Įstaigos lauko 

erdvės 

 Visą mėn.  9.15-11.00 

val. 

(pasirinktina) 

Integruojama 

socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa ,,Kimochis”  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

mokytojos 

„Ančiukų“, 

„Žvirbliukų“, 

Kiškučių“, 

„Viščiukų“, 

„Voveriukų“, 

„Meškučių“, 

„Stirniukų“ gr. 

Ir „Vieversio 

klasės“ 

ugdytiniai. 

Grupės erdvės 

 Visą mėn.  9.15-11.00 

val. 

(pasirinktina) 

Integruojama 

ankstyvosios 

prevencijos programa 

,,Zipio draugai”  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinių 

klasių mokytojos 

„Pelėdos“ 

klasės 

ugdytiniai. 

Klasės erdvėse 

Kiekvieną 

antradienį 

13.15val. Pasitarimas su 

mokytojais, vaiko 

pagalbos specialistais, 

aptariant ugdymo 

kokybės tobulinimo ir 

proceso organizavimo 

klausimus. Iškilusių 

klausimų aptarimas. 

Aktualios 

informacijos 

mokytojoms 

perdavimas.  

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojos, 

švietimo 

pagalbos 

vaikui 

specialistai.  

Metodinis 

kabinetas 

09.07 d.  13.00val Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

„Švietimo pagalbos ir 

specialiojo ugdymo 

gavėjų sąrašo 

aprobavimas“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

VKG 

komisijos 

nariai 

Metodinis kab. 

09.07 d. 18.00 val. Priešmokyklinės 

„Pelėdos“ klasės tėvų 

susirinkimas 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

 

„Pelėdos“ 

klasės 

bendruomenė 

Pramogų salė 



09.08 d. 10.00 val. Priešmokyklinės 

„Pelėdos“ klasės 

dalyvavimas renginyje 

„Trikrepšio festivalis 

Kauno miesto mero 

taurei laimėti“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Aušra Galvydytė, 

meninio ugdymo 

(judesio korekcija) 

mokytoja Ieva 

Pavlovskienė 

„Pelėdos“ 

klasės 

bendruomenė  

Kauno sporto 

muziejuje. 

09.13 d.  17.30 val „Ančiukų“ grupės 

tėvelių susirinkimas 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

„Ančiukų” 

grupės 

bendruomenė 

Metodinis 

kabinetas 

09.15 d. 17.30 val „Kiškučių“ grupės 

tėvelių susirinkimas 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

„Kiškučių“ 

grupės 

bendruomenė 

Metodinis 

kabinetas 

09.20 d. 17.30 val „Stirniukų“ grupės 

tėvelių susirinkimas 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

“Kiškučių” 

grupės 

bendruomenė 

Metodinis 

kabinetas 

09.14 d.  10.00 val „Voveriukų“ grupės 

ugdytinių susitikimas 

su gestų kalbos 

vertėju.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

D. Lukošenkinienė, 

A. Palkienė. 

“Voveriukų” 

grupės 

ugdytiniai ir 

Melisos tėvelis 

su gestų kalbos 

vertėju 

„Voveriukų“ 

grupės erdvėse 

09.15-16d.  
14.00-17.15 

val.  

Dalyvavimas 

Nacionalinės švietimo 

agentūros 

įgyvendinamo 

Europos socialinio 

fondo remiamo 

projekto 

„Skaitmeninio 

ugdymo turinio 

kūrimas ir diegimas“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Jurgita 

Naudžiuvienė,   

mokytoja A. 

Galvydytė 

Microsoft 

Teams 

platforma 

09.14-16d. 12.30-17.00 

val.  

Mokytojų 

dalyvavimas 

prevencinės 

programos „Zipio 

draugai“ mokymuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Priešmokyklini

o ugdymo 

mokytoja 

Aušra 

Galvydytė 

Panemunės 

lopšelyje – 

darželyje 

Vaidoto g. 

26A 

09.22 d.  11.00 val.  Respublikinė akcija 

minint Europos 

judriąją savaitę ir 

Tarptautinę dieną be 

automobilio "Rieda 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo (judesio 

korekcija) mokytoja 

Įstaigos 

bendruomenė 

Įstaigos lauko 

erdvės 



ratai rateliukai" Ieva Pavlovskienė 

09.23-

10.31 d. 

 Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų 

paroda „Kalbantys 

pirštai“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja D. 

Lukošenkinienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja A. 

Palkienė ir 

„Voveriukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

„Voveriukų“ 

grupės erdvėse 

09.27 d.  11.00 val.  BEACTYVE – Judėk 

šokio ritmu 2022 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo (judesio 

korekcija) mokytoja 

Ieva Pavlovskienė, 

muzikos mokytoja 

Sandra 

Naujokaitienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

Įstaigos lauko 

erdvės 

09.27 d.  10.00 val.  „Viščiukų” grupės 

ugdytinių išvyka į 

Tautinės kultūros 

centrą. Edukacija 

“Rugelio kelias” 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

R. Kurakinienė, S. 

Bliūdžiuvienė 

„Viščiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Tautinės 

kultūros 

centras 

09.29 d.  10.00 val.  Svečiuose „Nykštuko 

Lėlių teatras“ 

 Mokytojos ir 

ugdytiniai 

Įstaigos 

pramogų salėje 

 
 

STEBIMOS VEIKLOS. PAGALBA MOKYTOJAMS 

09.01/09.30 d.  Ugdytinių asmens bylų, dokumentų 

tvarkymas, „Mūsų darželio“ el. dienyno  

pildymas. Grupių dokumentacijos patikra 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

09.01/09.25 Ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas ir 

derinimas el. dienyno platformoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai, pagalbos 

vaikui specialistai 

     

 Spalio mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti iki 2022-09-23 direktorės 

pavaduotojai ugdymui. 
 

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 direktorės pavaduotoja ugdymui                                            Jurgita Naudžiuvienė 

 

 

http://vytureliskaunas.lt/

