
 

     TVIRTINU 

     Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

     Vida Martinkienė 

     2020-08-28 
 

RUGSĖJO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2020 m. 

 

Diena Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja 

 Renginiai vaikams ir šeimai:   

Pr 2 10.30  „Sveikas, Rugsėji!“ – pramogos grupėse, skirtos mokslo metų pradžiai Papildomos veiklos 

kambarėlių mokytojai, 

grupių pedagogai 

Grupių komandos, vaikai 

 14–25    Tėvų susirinkimai grupėse „Ugdymosi programų pristatymai ir grupių  renginių    

2020–2021 m. m. aptarimas“ 

Grupių pedagogai Grupių pedagogai, šeimų atstovai, 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 14–18 

 

 

15 

16 

17 

  „Sveikatos takučiu“ - sveikatos stiprinimo savaitės projektas, skirtas Europos judumo 

savaitei 2020 

Visuomenės sveikatos biuro organizuojamos geros savijautos mankštos darbuotojams: 

„Šiaurietiškas ėjimas“ 

„Elastinės juostos“ 

„Sportas su kamuoliukais“ 

E. Januškienė, 

A. Nikoličė 

A. Nikoličė 

Grupių komandos, vaikai 

 

Įstaigos darbuotojai 

  

1–11 

14–25 

09.28–

10.09 

  Vaikų pėdų masažai masažinėse vonelėse 

„Pelėdžiukų“ ir „Kregždučių“ grupėse. 

„Saulučių“ ir „Drugelių“ grupėse. 

„Lašelių“ ir „Žvaigždučių“ grupėse. 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

 Visą 

mėn. 

  Ilgalaikis vaikų veiklos projektas „Paukšteliai – mūsų draugai“. „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

„Drugelių“ grupės vaikai 

 Visą 

mėn. 

  Ilgalaikis grupės projektas „Sveikas, darželi!“  „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

„Saulučių“ grupės vaikai 

 Visą 

mėn. 

  Ilgalaikis grupės projektas „Lietuvių tautosaka vaiko lūpomis“ L. Maciulevičienė, 

 L. Pukinienė, 

 L. Cesiulienė 

„Bitučių“ grupės vaikai  

    Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais projektas „Kuriame ir mokomės kartu“. 

L.-d. „Versmė“ „Boružėlių“ ir l.-d. „Švyturėlis“ „Bitučių“ grupių bendra vaikų darbų 

paroda „Ačiū, vasara!” (Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios 

bibliotekos vaikų centre „Ruoniukas“) 

L. Petrikaitienė „Boružėlių“ grupės ir l.-d. „Švyturėlis“ 

„Bitučių“ grupės vaikai 

Pr 7, 14, 

21, 28 

10.00 Administracijos posėdžiai  V. Martinkienė 

 

Administracijos darbuotojai 

 

1–2 
Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas:  

V. Martinkienė 

 

 ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašų tikslinimas 

2  Įstaigos tarybos posėdis. Pasiruošimo mokslo metams darbų apžvalga I. Juknienė Įstaigos tarybos nariai 

1–4  Pedagogų registro atnaujinimas B. Balčiauskaitė  

Iki 4  sporto, muzikos salių, neformaliojo švietimo užsiėmimų, logopedinių, judesio B. Balčiauskaitė Papildomos veiklos kambarėlių mokytojai, 



korekcijos pratybų tvarkaraščių sudarymas logopedai 

Iki 5  Mokinių registro atnaujinimas V. Viliūtė  

Iki 7  darbuotojų tarifikacijos sudarymas E. Čepulienė 

S. Butkevičienė 

B. Balčiauskaitė 

 

Iki 9  ŠVIS ataskaitos (Mokymų lėšų ataskaita)  suformavimas V. Viliūtė  

11  Vaiko gerovės komisijos posėdis B. Balčiauskaitė VGK nariai 

12  Metodinės tarybos posėdis B. Balčiauskaitė Metodinės tarybos nariai 

Iki 15  vaikų, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašų derinimas su Klaipėdos pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais 

B. Balčiauskaitė V. Viliūtė 

17  žaidimų aikštelių įrangos atitikties Lietuvos standartų reikalavimams metinis 

vertinimas  

S. Butkevičienė  

18    civilinės ir priešgaisrinės saugos stalo pratybos S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai 

Iki 18  pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų vardinių sąrašų sudarymas V. Viliūtė S. Butkevičienė, B. Balčiauskaitė 

Iki 18  A. spektro mokyklų tinklo programos 2020–2023 metams tikslinimas B. Balčiauskaitė    

Iki 28  sveikatos stiprinimo programos ,,Sveika mokykla – stipri ateitis“ 2019–2023 metams 

tikslinimas 

B. Balčiauskaitė 

 

Sveikatos stiprinimo grupė 

Iki 25  vaikų pažintinių gebėjimų vertinimas ir pritaikytų programų rengimas B. Balčiauskaitė Grupių, papildomos veiklos mokytojai, tėvai 

 

4, 8, 22 
Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida:   

 Dalyvavimas mokymuose „Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“. Vaikų 

emocinio intelekto gdymo galimybės ir sėkmės per žaidimą „Kimochis“ II dalis 

B. Balčiauskaitė L. Petrikaitienė, A. Povilianskienė, J. Žiogė 

2  Seminaras „Personalo dokumentų valdymo ir darbo kodekso naujienos“. V. Martinkienė V. Martinkienė 

11  Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio tarybos posėdis Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centre. 2020 m. II pusmečio metodinio būrelio veiklų 

organizavimas 

S. Butkevičienė E. Bačiliūnienė 

17  dalyvavimas standartizuoto dokumentų paketo, atitinkančio Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento reikalavimus pristatyme 

V. Martinkienė 

 

V. Martinkienė 

V. Viliūtė 

21  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

tarybos posėdis Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. 2020 m. II 

pusmečio metodinio būrelio veiklų organizavimas. 

B. Balčiauskaitė E. Urbonienė 

24  Refleksija po seminaro „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos. Kaip 

išnaudoti emocijų energiją komandiniam darbui“ 

B. Balčiauskaitė Pedagogai ir asistentai dalyvavę seminare 

gegužės 7–13 d. 

24–25  Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pavaduotojų 

ugdymui ir direktorių mokymai Vilniuje 

V. Martinkienė L. Petrikaitienė 

29  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

susirinkimas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. Švietimo 

aktualijos 

B. Balčiauskaitė B. Balčiauskaitė 

Visą mėn.  savarankiškas kvalifikacijos tobulinimas internetinėje mokymų platformoje 

pedagogas.lt 

B. Balčiauskaitė Visi užsiregistravę pedagogai ir mokytojų 

padėjėjai 

 

2–4 
Pedagoginės veiklos stebėsena:  

V. Martinkienė 

B. Balčiauskaitė 

 

Grupių, papildomos veiklos kambarėlių 

pedagogai 
 ugdymo erdvių paruošimas mokslo metams 

Visą mėn.  naujai atvykusių vaikų adaptacija 

 

Visą mėn. 
Tiriamosios veiklos organizavimas: 

D. Česonytė 
Naujai atvykusių vaikų šeimų nariai, 

pedagogai  naujai atvykusių vaikų adaptacijos tyrimas 



 


