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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” 

VEIKLOS PLANAS 
 

2019 m. spalis 
 

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 

2019-10-01/ 

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 

2019-10-01 

10.00 

Edukacija „Būk saugus šalia šuns“ 

bendradarbiaujant su Kauno šunų 

dresavimo mokykla „Reksas“ 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

A. Gudţiūnienė 

Darţelio grupių ir 

priešmokyklinio 

amţiaus grupių 

vaikai 

2019-10-03 

10.00 

Edukacinė veikla „Vabzdţiai“ 

netradicinėje aplinkoje – Lietuvos 

zoologijos sode 

K. Baukuvienė Grupės „Smalsučiai“ 

bendruomenė 

2019-10-04 

 

 

Edukacija „Dţiaugsmingo meno 

laboratorija“ bendradarbiaujant su 

VšĮ „Stiklo namai““ 

Direktorė, 

A. Gudţiūnienė 

 

9.00-12.00   Grupių 

„Kodėlčiukai“, 

„Drugeliai“, 



„Ţiniukai“ vaikai ir 

mokytojai 

13.00-15.00   Įstaigos 

bendruomenė 

2019-10-01/ 

2019-10-31 

Sveikatos stiprinimo projektas 

„Auk sveikas, vaike“: 

J. Pūrienė, 

A. Vaštakaitė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-10-04 o Akcija „Diena be saldumynų“ J. Pūrienė, 

A. Vaštakaitė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-10-07 o Rudens sveikatingumo šventė 

„Moliūgas – darţovių karalius““ 

J. Pūrienė 

 

Įstaigos bendruomenė 

2019-10-10 o Pasaulinė košės diena J. Pūrienė, 

A. Vaštakaitė 

Grupių bendruomenė 

2019-10-17 o Sporto šventė „Sportuokime 

visi – maţi ir dideli“ 

R.Merkevičienė Įstaigos bendruomenė 

2019-10-21/25 o Sveikatingumo savaitė J. Pūrienė, 

A. Vaštakaitė 

Įstaigos bendruomenė 

2019-10-29 o Konkursas. Grupės simbolis 

„Gudrutis – Sveikutis“ 

J. Pūrienė 

 

Vyresnių grupių 

bendruomenė 

2019-10-15 Įstaigos veiklos kokybės plačiojo 

įsivertinimo darbo grupės 

susirinkimas 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Darbo grupė  

2019-10-16 

9.00-11.00 

Edukacija „Sveika mityba – sveiki 

dantukai” bendradarbiaujant su 

Sveiko laisvalaikio studija “Sveiki, 

sveiki” 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 
A. Gudţiūnienė 

Grupių „Kodėlčiukai“ ir 

„Ţiniukai“ vaikai 

 

2019-10 Ugdytinių šeimų gyvensenos 

tyrimas „Šeimų, auginančių 

ikimokyklinio amţiaus vaikus, kai 

kurie gyvensenos ypatumai“ 

Sveikatos stiprinimo 

veiklą organizuojanti 

darbo grupė 

Įstaigos bendruomenė  

2019-10 

 

 

 

 

 

Pedagoginio proceso priežiūra 

o Vaikų adaptacija. Vaikų 

savijauta.  

o Specialistų dokumentacijos 

perţiūra, aptarimas. 

o Emocijų kampelių patikra 

o Uţsiėmimų stebėsena 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Grupių auklėtojos, 

specialistai 

2019-10 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

o Iki 2019-10-21 pristatyti rugsėjo mėnesį vykdyto projekto aprašą. 

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

projekto/renginio planą/scenarijų. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos spalio 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 


