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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” 

VEIKLOS PLANAS 

2020 m. sausis 
 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyvauja 

2019-2020 m. m. Socialinių emocinių įgūdţių 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

A. Gudţiūnienė 

Grupės 

„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 
 

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 

2019-12-09/ 
2020-01-06 

Edukacinis-kūrybinis projektas 
„Pusnynuos nykštukai miega…“ 

D. Galinauskaitė, 
K. Baukuvienė 

Įstaigos 
bendruomenė 

2020-01-06 
10.00, 11.00 

o Atsisveikinimo su kalėdine 
eglute šventė „Pasakų personaţų 
karnavalas“ 

A.Ambrazevičienė, 
D. Sirvyduenė 

 

2020-01-13 

8.00 

Pilietins iniciatyvos akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija?, skirta 

Laisvės gynėjų dienai paminėti 

G. Slavinskienė, 

J. Pūrienė 

Įstaigos bendruomenė 



2020-01-13 

11.00 

Akcija „Neuţmirštuolių pieva“ J. Pūrienė Darţelio/ 
priešmokykinio amţiaus 

grupių bendruomenė 

2020-01-13/17 Savaitės projektas „Išdykusios 

spalvos“ 
D. Galinauskaitė,  

D. Sirvydienė,  

L. Nikulina 

Grupių „Pelėdţiukai“, 
„Cypliukai“ 

bendruomenė 

2020-01-27/31 Savaitės projektas „Spalvų 

savaitė“ 

V. Naskauskienė, 

V. Menčinskaitė-

Celiarichienė 

Grupės „Čiauškučiai“ 
bendruomenė 

2020-01-24 

13.00 

VGK posėdis Direktorė VGK nariai 

2020-01-28 

13.00 

Įstaigos veiklos kokybės giluminio 

įsivertinimo darbo grupės 

susirinkimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 

2020-01-30 

13.00 

Mokytojų metodinio būrelio 
posėdis 

Direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

Mokytojų tarybos 

nariai 

2020-01  Individualios konsultacijos vaikų 
kalbos ugdymo klausimais (pagal 
poreikį, iš anksto susitarus) 

Logopedės  
D. Stulgienė, L. 
Bartkevičienė 

Vaikų tėvai 

(globėjai) 

2020-01  Individualios konsultacijos vaikų 
meninio ugdymo klausimais 
(pagal poreikį, iš anksto susitarus) 

Meninio ugdymo  
mokytojos  

A. Ambrazevičienė,  
R. Merkevičienė 

Vaikų tėvai 

(globėjai) 

2020-01 Dalyvavimas su   ugdytiniais 

renginiuose,  konkursuose 

pagal atskirus  organizatorių 

skelbiamus veiklos planus 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

 

o Iki 2020-01-27 pristatyti gruodţio mėnesį vykdyto projekto aprašą. 

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

projekto/renginio planą/scenarijų. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos sausio 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 


