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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” 

VEIKLOS PLANAS 
 

2019 m. gruodis 
 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyvauja 

2019-2020 m. m.  Socialinių emocinių įgūdţių 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

A. Gudţiūnienė  

Gr. „Kodėlčiukai“  

bendruomenė 

2019-2020 m. m.  Socialinių emocinių įgūdţių 

programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

U. Mockuvienė, 

K. Barkauskaitė  

Grupių „Ţiniukai“ 

 ir „Zuikučiiai“ 

bendruomenė 

2019-2020 m. m 
Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamas projektas „Kauno 

vaikai šypsosi“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 
N. Grigaitienė 

Grupių „Ţiniukai“,  

„Zuikučiai“,  

 „Kodėlčiukai“, 

  „Smalsučiai“ 

bendruomenė 

2019-2020 m. m. Tarptautinis tėvų, vaikų ir 

pedagogų projektas „Vaiko kelias į 

graţią kalbą” 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

L. Bartkevičienė,  

D. Stulgienė 

A. Ambrazevičienė,  

R. Merkevičienė 

Grupių 

„Cypliukai“, 

„Vyturėliai“, 

„Ţvirbliukai“ 

bendruomenė 

2019-2020 m. m. Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamas projektas „Kauno 

vaikai šypsosi“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė  

N. Grigaitienė 

Grupių „Ţiniukai“, 

„Zuikučiai“, 

„Kodėlčiukai“, 

„Smalsučiai“ 

bendruomenė 

2019-2020 m. m. Respublikinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų prevencinis 

projektas „Ţaidimai moko“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

L. Bartkevičienė,  

D. Stulgienė, 

J. Pūrienė, 

K. Baršauskaitė 

Grupės „Zuikučiai“ 

bendruomenė 

2019-10-01/ 

2020-01-15 

E Twinning platformos tarptautinis 

projektas „Netipinė aplinka ir vaikų 

kūrybiškumo plėtotė” 

bendradarbiaujant su Kauno l/d 

„Linelis” 

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja ugdymui, 

K. Baukuvienė, D. 
Balčiūnaitienė 

Grupių „Smalsučiai“ 

ir „Drugeliai“ 

bendruomenė 

2019-10-01/ 

2020-05-31 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“ 
Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

R.Merkevičienė 

Grupių „Zuikučiai“ 

ir „Ţiniukai“  

bendruomeė 

2019-11/2020-05 Bendradarbiavimo su Kauno m. 

savivaldybės V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Šančių padaliniu 

projektas „Ir knygos augina vaikus“  

J. Pūrienė,  

K. Baršauskaitė,  

U. Mockuvienė, 

 M. Baršauskaitė 

Grupių „Zuikučiai“, 

„Ţiniukai“ 

bendruomenė 

2019-12-03, 09 Įstaigos 2020 m. veiklos plano 

rengimo darbo grupės susirinkimas  
Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 



2019-12-02/06 Bendradarbiavimas su tėvais. 

Kalėdinis grupių erdvių puošimas 

Grupių pedagogai Grupių bendruomenė 

Įstaigos erdvių šventinis puošimas. Darbo grupė Įstaigos bendruomenė 

2019-12-09/ 

2020-01-07 

Edukacinis-kūrybinis projektas 

„Pusnynuos nykštukai miega…“ 

D. Galinauskaitė,  

K. Baukuvienė 

Įstaigos bendruomenė 

Nuo 2019-12-09 Tėvų ir vaikų kūrybinių darbų 

paroda “Senių besmegenių šalis” 

D. Sirvydienė Grupių bendruomenė 

2019-12-10 Kalėdinės eglutė įţiebimo šventė 

„Nykštukų vakaronė” 

Kūrybinė tetaro studija 

„Pinokis“ 

Įstaigos bendruomenė 

2019-12-02 Gr. „Pelėdţiukai” popietė su tėvais 

„Kalėdų belaukiant” 

D. Galinauskaitė, 

D. Sirvydienė 

Grupės „Pelėdţiukai” 

bendruomenė 

2019-12-12 Gr. „Smalsučiai” popietė su tėvais 

„Kalėdų belaukiant” 

K. Baukuvienė, 

R. Kananavičienė 

Grupės „Smalsučiai” 

bendruomenė 

2019-12-16 

15.00-17.30 

o Lopšelio grupių vaikų 

šventiniai susitikimai su Kalėdų 

seneliu. 

A. Ambrazevičienė,  

grupių mokytojos 

Lopšelio grupių 

bendruomenė 

2019-12-17 

16.30 

o Grupės „Kodėlčiukai“ 

vaikų šventinis susitikimas su 

Kalėdų seneliu. 

A. Ambrazevičienė, 

grupės mokytojos 

Grupės „Kodėlčiukai” 

bendruomenė 

2019-12-20 

15.30 

o Šventinė popietė Kauno 

valstybiniame lėlių teatre. 

Spektaklis „Išmintingasis 

besmegenis“. Susitikimas su 

Kalėdų seneliu. 

Direktorė, 

D. Galinauskaitė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių bendruomenė 

2019-12-09/12-20 Projektas „Šviesos ir muzikos 

ţaismas“ 

A. Ambrazevičienė Grupių bendruomenė 

2019-12-17 

12.30 

Seminaras bendruomenei 

„KOPK-kiekvienos 

organizacijos pagrindas - 

komanda“ (Kauno Pedagoginio 

psichologinio konsultavimo 

grupė) 

Direktorė Įstaigos bendruomenė 

2019-12-16/31 Tėvų susirinkimai grupėse. 

Pranešimai tėvystės įgūdţiams 

plėtoti 

Grupių pedagogai Grupių bendruomenė 

2019-12-19 Įstaigos darbuotojų popietė „Po 

angelo sparnu” 

Įstaigos taryba Įstaigos darbuotojai 

2019-12-13  

13.00 

Mokytojų tarybos posėdis  

o 2019 m. įstaigos veiklos analizė. 

Iškelto tikslo sėkmės kriterijų 

aptarimas. 

o 2020 m. veiklos plano 

pristatymo. 

o Vaiko unikalumo išryškinimas, 

individualių poreikių atspindţiai 

vaiko ugdymo(si) procese  

o Einamieji klausimai  

Direktorė Mokytojų tarybos 

nariai 

2019-12 Pedagoginio proceso priežiūra  

o Mokytojo ir vaiko sąveika 

ugdomojo proceso metu. 

o  Grupės aplinka, veiklos erdvės, 

priemonių įvairovė ir parinkimas. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 



o Teminė ir šventinė grupės 

aplinka 

2019-12 

 

Bendruomenės supaţindinimas su 

vaikų sveikatos problemomis, 

rizikos veiksniais, profilaktinėmis 

priemonėmis (lankstinukas) 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 

N. Grigaitienė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-12 VGK posėdis (esant poreikiui) Direktorė VGK nariai 

2019-12 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

o Iki 2019-12-27 pristatyti lapkričio mėnesį vykdyto projekto aprašą. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki gruodţio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti 

projekto/renginio planą/scenarijų. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos gruodţio mėnesį atviros veiklos  datos, pateikti atviros 

veiklos planą. 

o Paskutinę mėnesio darbo dieną pristatyti tą mėnesį planuotos parengti mokomosios/metodinės 

priemonės kortelę-aprašą. 
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų 

pasitarimas. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Gintarė Slavinskienė 


