
               TVIRTINU 

         Direktorė 

 

 Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė  

 2019-10-28 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” 

VEIKLOS PLANAS 
 

2019 m. lapkritis 
 

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. 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 

2019-10/2019-11 VšĮ judesio studijos „Strakaliukas“ 

Fizinio aktyvumo skatinimo 

uţsiėmimai  

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja ugdymui, 

visuomenės sveikatos 
prieţiūros specialistė  

N. Grigaitienė 

Grupių „Drugeliai“, 

„Pabiručiai“ vaikai ir 

mokytojai,  

R. Merkevičienė 

2019-11-04 Įstaigos veiklos kokybės plačiojo 

įsivertinimo darbo grupės 

susirinkimas  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 

2019-11-04 Ugdymas netradicinėje aplinkoje. 

Edukacinė programa „Kepa kepa 

stebuklinga duona“ Pyplių kaime 

U. Mockuvienė Grupės „Ţiniukai“ 

vaikai 



2019-11-05 Susirinkimas dėl įstaigos puošimo 

šventiniam Kalėdų laukimo 

laikotarpiui.  

Direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

Darbo grupė 

2019-11-06, 14, 20, 

27 

Įstaigos 2020 m. veiklos plano 

rengimo darbo grupės susirinkimas  
Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 

    

2019-11-06 Akcija „Pyragų diena” D. Balčiūnaitienė, 

K. Baukuvienė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-11-08 

17.00 

Paskaita bendruomenei 

„Visuomenės pagalbos prieţiūros 

specialisto, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas ugdant vaikų 

sveikatą“ bendradarbiaujant su 

Kauno m. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru 

Direktorė, 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė  

N. Grigaitienė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-11-11/ 

2019-11-29 

Respublikinis sveikatą stiprinančių 

mokyklų pozityvios 

psichosocialinės aplinkos projektas 

„Pasidalinkime draugyste“  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui,  

D. Balčiūnaitienė, 

K. Baukuvienė 

Įstaigos 

bendruomenė, 

uţsiregistravusių 

Respublikos sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

bendruomenė 

Nuo 2019-11-18 o Kūrybinių darbų paroda 

„Dovana draugui” (įstaigos 

erdvėse)  

Grupių mokytojos Grupių vaikai 

2019-11-14 Pramoga „Maţos mašinėlės man 

labai patinka“ 
R. Merkevičienė,  

K. Baukuvienė, 
D. Balčiūnaitienė 

Grupių „Drugeliai“, 

„Smalsučiai“, 

„Pabiručiai“, 

„Kodėlčiukai“ vaikai 

2019-11-21 

10.00 

o Tolerancijos diena D. Stulgienė  

L. Bartkevičienė 

Įstaigos bendruomenė 

Iki 2019-11-27 o Draugiškas paštas  D. Balčiūnaitienė, 

K. Baukuvienė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-11-29 

11.00 

o Akcija „Priimk po skėčiu 

draugą“, skirta draugo dienai 

paminėti 

D. Balčiūnaitienė, 

K. Baukuvienė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-11-13 

 

Ugdymas netradicinėje aplinkoje. 

Edukacija „Muzikos instrumentai“ 

Miko Petrausko muziejuje 

A. Gudţiūnienė Grupės „Kodėlčiukai“ 

vaikai 

2019-11-13 

 

Ugdymas netradicinėje aplinkoje. 

Išvyka į Šančių biblioteką 

J. Pūrienė, 
K. Baršauskaitė 

Grupės „Zuikučiai“ 

vaikai 

2019-11-19 

10.00 

Kolegialus ryšys. Atvira veikla 

„Esu nepaprastas ir įdomus“ 
K. Baukuvienė Įstaigos mokytojai 

2019-11-20 Ugdymas netradicinėje aplinkoje. 

Išvyka į Juozo Vitkaus inţinerijos 

bataljoną 

A. Gudţiūnienė Grupės „Kodėlčiukai“ 

vaikai 

2019-11-21 Ugdymas netradicinėje aplinkoje. 

Edukcinė veikla „Drugeliai“ 

bendradarbiaujant su VDU 

Botanikos sodu. 

A. Gudţiūnienė Grupės „Kodėlčiukai“ 

vaikai 

2019-11-26 

9.30  

Akademijos teatro spektaklis  Direktorė 

D. Galinauskaitė 

Grupių vaikai 

2019-11-26 

17.00 

Kolegialus ryšys. Atvira muzikos 

veikla „Muzikos spalva“ 
A. Ambrazevičienė 

S. Liepaitė 

Įstaigos mokytojai 

2019-11-28 

10.00 

Edukacinė veikla „Bičių gyvenimo 

magija“ bedradarbiaujant su įmone 
A. Gudţiūnienė, 

 

Grupių „Kodėlčiukai“, 

„Pelėdţiukai“, 

„Smalsučiai“, 



„Brolių medus“ „Drugeliai“ vaikai 

13.00 

14.00 

  Įstaigos mokytojai ir 

IU mokytojų padėjėjos 

2019-11-19  

13.00 

Mokytojų tarybos posėdis  

o Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių vaikų 

pirminio pasiekimų įvertinimo 

rezultatų aptarimas (gr. pedagogės, 

specialistės)  

o Naujai atvykusių vaikų 

adaptacija įstaigoje (gr. 

pedagogės)  

o Plačiojo audito gautų rezultatų 

aptarimas (G. Slavinskienė)  

o Ugdytinių šeimų gyvensenos 

tyrimo „Šeimų, auginančių 

ikimokyklinio amţiaus vaikus, kai 

kurie gyvensenos ypatumai“ 

rezultatų aptarimas  (K. 

Baukuvienė, sveikatą stiprinančios 

gr. pirmininkė) 

o Einamieji klausimai  

Direktorė Mokytojų tarybos 

nariai 

2019-11 Pedagoginio proceso priežiūra  

o Socialinių emocinių įgūdţių 

ugdymo integravimas į kasdienę 

veiklą  

o Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas 

o Sąveikos su šeima planavimas o 

Tėvų dalyvavimas ugdomajame 

procese  

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

Grupių auklėtojos 

2019-11 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

o Iki 2019-11-27 pristatyti spalio mėnesį vykdyto projekto aprašą. 

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

projekto/renginio planą/scenarijų. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos lapkričio 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 


