
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2020 m. SAUSIS 
 

Data Laikas/ Vieta Veiklos/renginio pavadinimas 

Atsakingas/ 

Organizatorius Dalyvauja 

Susirinkimai, posėdžiai, organizacinė veikla 

Kiekvieną antradienį 13.30 val. 

Metodinis kab. 

 

Informaciniai  susirinkimai (savaitės 

darbų aptarimas) 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pedagogai 

Paskutinį mėn. 

pirmadienį. 

14.00 val. 

Metodinis kab. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis  VGK pirmininkas VGK nariai 

Paskutinis mėn. 

ketvirtadienis 

 

13.30 val. 

        Muzikos salė 

Pedagogų sueiga. 

Gerosios patirties sklaida, aptarimas. 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Įstaigos pedagogai 

Ugdomosios veiklos stebėsena 

Sausio mėn. Grupėse Ugdomosios veiklos stebėjimas  

grupėse 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Grupių pedagogai, 

ugdytiniai 

Sausio  mėn. Sporto salėje 

 

Kūno kultūros užsiėmimų stebėjimas Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Grupių pedagogai, 

ugdytiniai 

Sausio mėn. Muzikos salėje Muzikinių užsiėmimų stebėjimas Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Grupių pedagogai, 

ugdytiniai 

Sausio mėn. 21d. ,,Žvirbliukų“ gr. 

 

Atvira praktinė veikla ,,Seku, seku 

pasaką“ 

Justina Majauskienė ,,Žvirbliukų“ gr. ugdytiniai 

Sausio mėn. 23 d. ,,Žvirbliukų“ gr. 

 

Atvira praktinė veikla,, Spalvų 

karalystė“  

Emilija Navaitė ,,Žvirbliukų“ gr. ugdytiniai 

Sausio mėn. 29 d. ,, Kačiukų“ gr. Atvira praktinė veikla ,,Žiemos  

eksperimentai“ 

Raimonda Dirmienė 

 

,, Kačiukų“ gr. ugdytiniai 

Pedagoginio proceso priežiūra ir konsultacijos 

 Sausio mėn.  Dienos ritmas: ugdomoji veikla, 

pasivaikščiojimai, 

poilsis, savarankiška veikla ir t.t. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Grupių pedagogai 

 

Sausio mėn. IV sav. 
 Savaitės planas vaikų veiklai 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Grupių pedagogai 

Sausio mėn.  Pasirengimas veiklai, veiklos 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Grupių pedagogai 



Sąveika su tėvais 

 Sausio mėn. Įstaigoje Konsultacijos tėvams ugdymo, 

auklėjimo, kalbos ir komunikacijos, 

psichologiniais, papildomo užimtumo, 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

klausimais.  

Grupių pedagogai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, psichologė, 

logopedė, meninio ugdymo 

pedagogė, fizinio lavinimo 

pedagogas,ir kt. 

Ugdytinių tėvai. 

Sausio  mėn. 

 

Grupėse  Aktualios informacijos tėvams 

pateikimas tėvų lentoje (savaitės tema, 

aktuali informacija ugdymo sveikatos 

ir kt. klausimais). 

 Grupių pedagogai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, psichologė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, logopedė  

Ugdytinių tėvai. 

 

Sausio  mėn. 02 d. 

 

Grupėse, internetinėje 

svetainėje 

Supažindinimas su mokesčio už vaiko 

išlaikymą Vilniaus miesto 

savivaldybės darželiuose tvarka  

  

Sausio  mėn. 16  d. Įstaigoje Įstaigos veiklai svarbių klausimų 

aptarimas 

Margarita Dzedulionionė Įstaigos tėvų komitetas, 

darželio taryba 

Sausio mėn. 2d     

Kvalifikacijos tobulinimas, patirties sklaida, konferencijos, seminarai 

Nuolat   Gerosios patirties sklaida 

bendradarbiaujant su ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų metodiniu būreliu 

,,Sutartinis” 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

metodinis būrelis ,,Sutartinis” 

Grupių pedagogai 

Sausio mėn. 07 d Vilniaus kolegija, 

Studentų 39A, Vilnius 

Respublikinės ikimokyklinės kūno 

kultūros pedagogų asociacijos kartu su 

Lietuvos Tautiniu olimpiniu komitetu 

vykdomo projekto „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2020“ seminaras pedagogams 

„Lietuvos mažųjų žaidynės. 

Organizavimo ir teisėjavimo 

metodika“.   

Ugnė Kriščiūnienė,  

Paulius Širvys 

Ugnė Kriščiūnienė,  

Paulius Širvys 

Sausio mėn. 13 d VPPT, A. Vivulskio 2A, 

Vilnius 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

psichologų metodinis pasitarimas 

Asta Kundreckaitė Asta Kundreckaitė 



Sausio mėn. 16 d Vilniaus m. savivaldybė, 

Konstitucijos pr. 3, 

Vilnius 

Konferencija „Žalioji miesto aplinka – 

aplinkosauginio švietimo erdvė“, 

Ramunė Počiūrienė,  

Ugnė Kriščiūnienė,  

Jurgita Kitovienė, 

 Justina Majauskienė 

 

Ramunė Počiūrienė,  

Ugnė Kriščiūnienė,  

 

Sausio mėn. 21 d Vilniaus mokytojų namai 

Vilniaus g. 39, Vilnius 

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

meninio ugdymo mokytojų  

seminaras „Choreografinės idėjos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“  

Ugnė Kriščiūnienė, 

Alma Stupnianek 

Ugnė Kriščiūnienė, 

Alma Stupnianek 

 

Edukaciniai renginiai, išvykos 

 

Sausio mėn. 07 d Įstaigoje Edukacinė trijų karalių eisena „Trys 

karaliai“ 

Vilma Nedzveckienė, Vilma 

Kolesnikovienė, Emilija Navaitė, 

Ramunė Počiūrienė, Ugnė 

Kriščiūnienė 

Visų grupių ugdytiniai 

Sausio mėn. 28 d Įstaigoje Vilniaus miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

edukacinė-sportinė veikla 

„Sportuojantis vaikas“ 

Organizatoriai: Ugnė Kriščiūnienė, 

Paulius Širvys. Darbo komanda: 

Jurgita Kitovienė, Lina Baltušytė, 

Ramunė Počiūrienė. 

Visų grupių ugdytiniai 

                                              Projektai, parodos, konkursai, akcijos, olimpiados 

 

Sausio mėn. Įstaigoje Dalyvavimas projekte ,,Darni 

mokykla“ 

Ugnė Kriščiūnienė,  

Monika Markauskaitė 

Ekologinė komanda 

Visa įstaigos bendruomenė 

Sausio mėn. Įstaigoje Dalyvavimas projekte ,,Sveika 

mokykla“ 

Simona Nosanenko 

Sporto ir sveikatingumo komanda 

Pedagogai 

Sausio mėn. 13 d. Įstaigoje Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Ugnė Kriščiūnienė., Vilma 

Nedzveckienė, Vilma 

Kolesnikovienė, Emilija Navaitė, 

Justina Majauskienė, 

 

 Visų grupių ugdytiniai ir 

pedagogai 



Nuo sausio mėn. 13 d. Įstaigoje Piešinių paroda ,,Gimtinės spalvos“ Meninio ugdymo komanda Visų grupių ugdytiniai 

Sausio mėn.20 d.– 

vasario mėn.  14 d. 

Lopšelis- darželis 

,,Sveikuolis“, Dūkštų 14, 

Vilnius 

Paroda-konkursas ,,Muzika mūsų 

rankomis“ 

 

 

Ugnė Kriščiūnienė, 

Monika Markauskaitė 

Ugnė Kriščiūnienė, 

Monika Markauskaitė 

Sausio mėn.21d.– 

vasario mėn.  03 d. 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Boružėlė“, 

Danės g. 29, Klaipėda 

Kūrybinių darbų paroda „Po boružės 

sparneliu“ 

 

 

Vida Paliukėnienė 

Vilma Nedzveckienė  

 

Vida Paliukėnienė 

Vilma Nedzveckienė 

Vaikų sveikatos stiprinimas ir apsauga 

 

 

 Mėnesio laikotarpyje 

 

Grupėse 

 

Grupių higieninis patikrinimas. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė 

Mokytojų dirbančių pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, padėjėjos. 

 sausio mėn. 2 d. Įstaigoje Stendas. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija.  

Plauname rankas! 

 

Visuomenės sveikatos specialistė 

Simona Nosanenko 

 Vaikai, pedagogai, auklėtojai, 

tėvai, personalas. 

 

sausio mėn 16 d. Įstaigoje Sveika mityba ir nutukimo prevencija. 

 Pamoka “Sveikas maistas - kūnui 

maistas” 

 

Visuomenės sveikatos specialistė 

Simona Nosanenko 

 

Vaikai 5-6 m., pedagogai 

 

 sausio mėn  23 d. Įstaigoje Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų 

prevencija.  

Pamoka  “Linksmosios pėdutės” 

 

Visuomenės sveikatos specialistė 

Simona Nosanenko 

 
Vaikai 4-5m., pedagogai 

 



 

Ūkinė veikla 

 
Iki sausio mėn 07 d. 

Įstaigoje Naujametinių papuošimų sutvarkymas. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Techninio personalo 

darbuotojai 

 
 Iki sausio mėn 09 d. 

Įstaigoje Viešųjų pirkimų plano 2020 metams 

pateikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Sausio mėn 09 d. , 13.30 Įstaigoje Viešųjų pirkimų komisijos posėdis Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Viešųjų pirkimų komisijos 

nariai 

Mėnesio laikotarpyje 

 

Įstaigoje Papildomos lauko pavėsinės 

projektavimas, medžiagų numatymas, 

medžiagų įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Mėnesio laikotarpyje 

 

Įstaigoje Įmonės, prekiaujančios virtuvės 

įrengimais, kvietimas įvertinti mūsų 

virtuvės įrengimų būklę ir komercinio 

pasiūlymo pateikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

 

     

 

 

 

 

 


