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MĖNESIO 

DIENA 

VALANDA VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

DALYVAUJA VIETA 

2022-2023 

m. 

Ketvirtadienis

13.00 val. 

Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimas.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai  

Grupės 

patalpose 

2022-2023 

m.  

9.10/10.00 

val. 

Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Kimochi“ 

įgyvendinimas.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio  

ugdymo mokytojos 

„Ančiukų“, 

„Žvirbliukų“, 

„Voveriukų“, 

„Meškučių“, 

„Viščiukų“, 

„Kiškučių“, 

„Stirniukų“ gr. 

ir „Vieversio“ 

klasės ugdytiniai  

Grupėse  

2023.01.02/

31 

9.00-11.00 Mindfulness užsiėmimai ir 

sąmoningo dėmesingumo 

ugdymas. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Visos grupės Grupėse, 

sensoriniame 

kabinete 

2023.01.10/

31 d. 

13.15 val. Mokytojų pasitarimas:  

1. Vaikų pasiekimų vertinimas 

ir analizė. Informacijos 

pateikimas tėvams ir 

globėjams. 

2. Aptarimas sausio, vasario 

mėnesio organizuojamų 

renginių ir išvykų. 

3. 2022 m. veiklos ataskaita. 

4. 2023 m. veiklos plano 

projektas. 

5. „Besimokančių darželių 

tinklas 2023 m“ Ugdymo 

meistrų ilgalaikiai mokymai. 

5.  Einamieji klausimai. 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjos 

Metodinis kab. 

2023.01.18 

d. 

10.00 val. Plaukimo užsiėmimai Kauno 

plaukimo mokyklos „Vilija“ 

baseine 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(plaukimo trenerė) 

A. Jurevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno 

plaukimo 

mokykla 

„Vilija“ 



A. Galvydytė 

2023.01.06 

d. 

10.00 val. Renginys „Trys Karaliai“ Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meeninio 

ugdymo mokytojos 

S. Naujokaitienė, V. 

Bekešienė ir 

mokytoja I. 

Slavinskienė. 

Bendruomenė Įstaigos bendros 

erdvės 

2023.01.11 

d.  

 Tarptautinės AČIŪ dienos 

paminėjimas 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Ugdytiniai, 

mokytojos ir 

bendruomenė 

Grupių erdvėse, 

psichologo 

kabinetas. 

2023.01.13 

d.  

8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

Ugdytiniai, 

mokytojos, 

bendruomenė 

Grupėse, 

įstaigos 

bendrose 

erdvėse 

2023.01.13 

d. 

10.00 val. Naratyvinio metodo taikymas 

ugdymo procese – ugdomoji 

veikla „Laimė mūsų širdyse“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos I. 

Slavinskienė, Z. 

Baratinskienė 

„Kiškučių“ ir 

„Ančiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Įstaigos 

bendrose 

erdvėse 

2023.01.16 

d.  

11.00 val  Edukacinės klasikinės muzikos 

koncertas „Nuo menueto iki 

elektrinio smuiko šokio“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Visos grupės  Pramogų salėje 

2023.01.19 

d 

 Dalyvavimas Respublikinio 

ikimokyklinių įstagų projekto 

„Futboliukas“ organizuojamoje 

vaikų darbų parodoje 

„Nustebink Futboliuką“ 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytoja 

I. Pavlovskienė. 

Visų grupių 

mokytojos , 

vaikai ir jų 

šeimos nariai 

Įstaigos 

bendrose 

erdvėse 

2023.01.02/

23 d. 

 Dalyvavimas Tarptautiniame 

projekte „Kartu paskaitykite 

knygelę“  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos A. 

Palkienė, D. 

Lukošenkinienė, S. 

Bliūdžiuvienė, R. 

Kurakinienė, 

logopedė E. 

Leonavičienė. 

„Voveriukų“ ir 

„Viščiukų“ 

grupių  

ugdytiniai ir jų 

tėveliai 

Organizuoja 

Kelmės 

lopšelis/darželis 

„Kulverstukas“ 

2023.01.02/

31 d. 

 Dalyvavimas Respublikiniame 

STEAM projekto – parodoje 

„Mes nulipdėm sniego senį – 

sniego senį Besmegenį“ 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytoja 

I. Slavinskienė 

„Kiškučių“ 

grupės 

ugdytiniai 

Organizuoja 

Alytaus raj. 

Simno 

gimnazija 

2023.01.09/

02.28 d.  

 Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinių įstaigų sporto 

Direktorė, 

direktorės 

Darželio 

bendruomenė 

Lauko erdvėse.  

Organizuoja 



renginyje „Žiemos Olimpiada 

2023 m.“ 

pavaduotoja 

ugdymui, Sporto 

mokytoja I. 

Pavlovskienė 

RIUKKPA 

2023.01.18 

d. 

 Dalyvavimas projekto „Augu 

su krepšiniu“ II- etapas. 

Baigiamasis seminaras  

 Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, Sporto 

mokytoja I. 

Pavlovskienė 

 Organizatoriai: 

lopšelis darželis 

„Žingsnelis“ ir  

„Sabonio 

krepšinio 

mokykla“ 

2023.01.24  Dalyvavimas Lietuvos mažųjų 

žaidynių seminare 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, Sporto 

mokytoja I. 

Pavlovskienė 

 Organizatoriai:

RIUKKPA ir 

LTOK 

2023.01.24 13.15 val.  Vaiko gerovės komisijos 

posėdis: Vaikų turinčių 

vidutinių  ir didelių spec. 

Poreikių ugdymosi rezultatų 

aptarimas. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

VGK nariai Metodinis kab. 

 

 

STEBIMOS VEIKLOS. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1. Nekontaktines 

val. 
 

Konsultacijos mokytojams, pagalbos vaikui specialistams,  

elektroninio dienyno tvarkymo, kitų dokumentų rengimo 

klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

2. 01.02/31 d. d. Savaitės veiklos planavimo, vaikų pasiekimų fiksavimo  

priežiūra elektroniniame dienyne 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

3. 01.02/31 d. d. Veiklų stebėjimas grupėse, organizuojamų ugdomųjų 

veiklų stebėjimas lauke, analizavimas. 

Vaikų pasiekimų rezultatų susiejimas su tolesniu ugdymu 

ir ugdymusi. Pažangos stebėjimas, refleksija.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

 

Vasario mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti iki 2023 01 23 

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: direktorės pavaduotoja  ugdymui                                      Jurgita Naudžiuvienė             

https://www.kaunopasaka.lt/

