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VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. spalis 

 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyvauja 

2020-10 Tėvų susirinkimai 

grupėse.  

IU auklėtojos, PU 

pedagogės 

Ugdytinių tėvai 

2020-10-01/2020-10-30 

 

Sveikatos stiprinimo 

projektas „Sveikas 

vaikas - laimingas 

vaikas” 

Direktorė, 

D. Sirvydienė, 

V. Naskauskienė, 

D. Galinauskaitė 

S. Pugačiauskienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

ugdytiniai 

2020-10-01/2020-10-30 Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų muzikinis 

projektas „Muzikos 

takeliu 2020” 

A.Ambrazevičienė 

D. Sirvydienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

„Kodėlčiukai” 

2020-10-01/09 „Sveikai gyvenu, sveikai 

maitinuosi – esu 

laimingas“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

2020-10-01/09 Vaikų ir tėvelių kūrybinė 

paroda „Rudeninė 

puokštė“ 

V. Naskauskienė,  

D. Sirvydienė 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai, 

pageidaujantys 

tėveliai 
2020-10-01/09 Paroda „Moliūgėlių 

kirmėliukas“ 

D. Galinauskaitė,  

S. Pugačiauskienė; 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai, 

pageidaujantys 

tėveliai 
2020-10-01/06 Įstaigos grupių ir 

laiptinių puošimas tema 

„Rudeninio derliaus 

gausa“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai, 

pageidaujantys 

tėveliai 

2020-10-12/16 Sveikatingumo ir 

kūrybinės raiškos savaitė 

,,Obuoliukas – vitaminų 

kamuoliukas“ 

Spalio 10 d. - košės 

diena. 

Spalio 15 d. – rankų 

plovimo diena. 

Spalio 16 d. –pasaulinė 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

 



maisto diena. 

2020-10-12/30 Muzikinis projektas 

„Pagrokim“ 

A.Ambrazevičienė Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 
2020-10-12 Akcija „Gaminu iš 

obuolių“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

2020-10-15 Švarių rankų diena Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos specialistė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

„Zuikučiai” 
2019-10-15 „Rudenėlio šventė mūsų 

darţelio kieme“ 

D. Sirvydienė, 

 D. Galinauskaitė, 

 S. Pugačiauskienė, 

V. Naskauskienė 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

2020-10-20 Edukacinė valandėlė 

„Aukime sveiki su 

vitaminais“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos specialistė 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

„Pabiručiai” ir 

„Čiauškučiai” 
2020-10-19/23 Savaitė „Vanduo – 

gyvybės šaltinis“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

2020-10-19/23 Fotografijų paroda  

„Mano sveika šypsena“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai 

2020-10-23 Akcija: 

„Saldumynus keičiu 

medučiu ir vaisiais“ 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos, 

tėvai. 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai, 

tėvai. 

2020-10-26/30 

2020-10-26 

2020-10-27 

2020-10-28 

2020-10-29 

2020-10-30 

Savaitė „Kasdien vis kita 

nominacija“ 

Košės diena 

Česnakas ar svogūnas- 

ką renkuosi? 

Darţovių diena 

Sporto diena 

Arbatų diena 

Ikimokyklinių ir 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Meninio ugdymo 

(šokiai) mokytoja 

Rūta Petraitytė 

 

Įstaigos visų grupių 

vaikai, mokytojai, 

tėveliai 

2019-10-01/2020-12-31 Respublikinis projektas 
„Futboliukas“ 

R.Petraitytė, 

U.Mockuvienė 

A.Gudţiūnienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

„Ţiniukai” ir 

„Zuikučiai” 

  



2020-10 Dalyvavimas su 

ugdytiniais 

renginiuose, 

konkursuose pagal 

atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos 

planus 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

2020-10 

 

 

 

 

 

Pedagoginio proceso 

priežiūra 

 Vaikų adaptacija 

ir savijauta.  

 Specialistų 

dokumentacijos 

perţiūra, 

aptarimas. 

 Uţsiėmimų 

stebėsena 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
Grupių auklėtojos, 

specialistai 

 

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų 

pasitarimas. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Raimonda Duobienė 

 

  


