
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2020-12-30 
 

SAUSIO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2021 m. 

 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

6 d. Pramogos, skirtos atsisveikinimui su Kalėdinėmis eglutėmis grupėse E. Antanaitienė, L. 

Cesiulienė, grupių 

pedagogai 

Visų grupių vaikai 

21 d. Pramoga kieme „Žiemos linksmybės“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

„Lašelių“ grupės vaikai 

 

01.04-08 

01.11-18 

01.18-22 

01.25-29 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Bitučių“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Kregždučių“ gr. 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

Iki 6 d. Projektinė kūrybinė vaikų veikla lauke „Kur iškeliavo nykštukai?“ I. Juknienė 

A. Daugalienė 

„Kregždučių“ grupės vaikai 

Iki 10 d. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų 

ugdytojų kalėdinių darbų nuotraukų parodoje „Juoda/balta“ (www.ldpusynelis.lt) 

„Ežiukų“, „Bitučių“, 

„Boružėlių“ gr. 

mokytojos 

„Ežiukų“ , „Bitučių“, 

„Boružėlių“ grupių vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Dalyvavimas virtualiame vaikų žodinės ir meninės raiškos projekte „Skaitau, ieškau, 

kuriu!” 

L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

„Boružėlių“ grupės vaikai 

Visą mėn. Ilgalaikis sveikos gyvensenos projektas „Penktadieniais-vitaminų dienos“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

„Lašelių“ grupės vaikai, 

tėvai 

Visą mėn. Kūrybinės vaikų veiklos projektas „Ledinė pasaka“ I. Juknienė  

A. Daugalienė 

„Kregždučių“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Seku seku pasaką“ „Žvaigždučių“ grupės 

pedagogai 

„Žvaigždučių“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Metų spalvos“ „Atžalyno“ grupės 

pedagogai 

„Atžalyno“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Paukšteliai mūsų draugai“  I. Kubilienė 

J. Genčauskienė 

„Drugelių“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 



Visą mėn. Ilgalaikis pažintinės vaikų veiklos projektas „Medžiai visais metų laikais“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

„Ežiukų“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

Visą mėn. Ilgalaikis bendradarbiavimo su socialiniais partneriais projektas „Draugaukime“. 

Bendradarbiavimas su Telšių R. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyriaus 

Ikimokyklinio ugdymo grupe „Pagrandukai“ 

L. Pukinienė, 

J. Žiogė 

„Bitučių“ ir „Boružėlių“ 

grupių vaikai ir pedagogai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Lietuvių tautosaka vaiko lūpomis“ L. Maciulevičienė „Bitučių“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Ilgalaikis socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veiklos projektas „Kimochiai“ L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

„Boružėlių“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

Iki 14 d. Įstaigos metinės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimas V. Martinkienė Įstaigos veiklos plano 

rengimo darbo grupė 

Iki 15 d. Ekstremaliųjų situacijų 2020 metų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaita S. Butkevičienė  

4, 11, 18, 25 Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

14 d.  Mokytojų tarybos posėdis: 

 2020 metų vadovo veiklos ataskaita.  

 2021m. įstaigos veiklos plano pristatymas 

 Pakartotinio psichologinio klimato tyrimo ataskaitos pristatymas 

V. Martinkienė Mokytojų tarybos nariai 

Visą mėn. Pirmojo pusmečio vaikų pasiekimų vertinimas. Nuotoliniai individualūs pedagogų ir 

tėvų pokalbiai 

Grupių pedagogai Visų grupių pedagogai, tėvai, 

administracija 

Visą mėn. Viešųjų pirkimų už 2020 metus ataskaitos rengimas S. Butkevičienė  

25–29 d. Administracijos darbuotojų ir nepedagoginio personalo metinės veiklos vertinimas V. Martinkienė 

S. Butkevičienė 

Nepedagoginiai darbuotojai, 

Darbo tarybos nariai 

Visą mėn. Informacinių stendų įstaigos bendruomenei apie sveiką gyvenseną, sveikatos 

stiprinimą, ligų profilaktiką rengimas 

A. Nikoličė Įstaigos bendruomenė 

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

5 d. Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio tarybos susirinkimas  

PŠKC 

S. Butkevičienė E. Bačiliūnienė 

6 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

tarybos posėdis PŠKC. ŠMSM projekto „Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų 

veiksmų planas“ analizė, siūlymų teikimas 

B. Balčiauskaitė E. Urbonienė 

12 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas  V. Martinkienė V. Martinkienė 

12 d.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo (dailės) mokytojų posėdis PŠKC B. Balčiauskaitė J. Šatkutė 

14 d. Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas PŠKC B. Balčiauskaitė E. Antanaitienė, L. 

Cesiulienė 

25 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

tarybos posėdis PŠKC. 2021 m. I pusmečio metodinio būrelio veiklų organizavimas 

B. Balčiauskaitė E. Urbonienė 

Visą mėn. Savarankiškas studijavimas nuotolinių mokymų pedagogas.lt internetinėje platformoje  B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai ir 

mokytojo padėjėjai 



 

 

 

 

 


