
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2020-09-30 
 

SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2020 m. 

 

Diena/laikas Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

2 d.  Renginys, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai Įstaigos taryba Pedagogai 

9, 16, 23 d. Praktiniai užsiėmimai „Nupiešk savo emocijas“ 

Pokalbiai grupėse „Juokas gydo“ 

A. Nikoličė Priešmokyklinių grupių vaikai 

19–23 d. Pramoginė savaitė „Rudenėlio takeliu“  E. Antanaitienė,  

L. Cesiulienė, grupių 

komandos 

Įstaigos bendruomenė 

 

09.28–10.09 

10.12–10.23 

10.26–11.06 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Lašelių“, „Žvaigždučių“ gr. 

„Ežiukų“, „Atžalyno“ gr. 

„Bitučių“, „Boružėlių“ gr. 

 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

Iki 5 d. Bendra lopšelių–darželių  „Versmė“ ir „Švyturėlis“ vaikų darbų paroda 

„Ačiū, vasara!“ Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos 

vaikų centre „Ruoniukas“ . Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

projektas „Kuriame ir mokomės kartu“ 

L. Petrikaitienė L.–d. „Versmė“ „Boružėlių“ gr. 

ir l.–d. „Švyturėlis“  „Bitučių“ 

gr. vaikai 

5–16 d. „Bitučių“ ir „Boružėlių“ priešmokyklinių grupių projektinė veikla „Miško 

takeliu“ 

„Bitučių“ ir „Boružėlių“ 

grupių pedagogai 

„Bitučių“ ir „Boružėlių“ grupių 

vaikai, tėvai, pedagogai 

Visą mėn. Bendradarbiavimo su šeima vaikų veiklos projektas „Rudeninės puokštės“ „Atžalyno“ gr. komanda „Atžalyno“ grupės vaikai, tėvai, 

pedagogai 

Visą mėn. Ugdomosios veiklos projektas „Gamta įvairiais metų laikais“ „Ežiukų“ gr. komanda „Ežiukų“ gr. 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

1 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

 Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimo 

galimybių aptarimas. 

 Individualių  pagalbos planų 2020–2021 m. m. turinio aptarimas ir 

suderinimas 

 Ugdytinio A. savirūpos plano aptarimas 

B. Balčiauskaitė VGK nariai 



5, 12, 19, 26 Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

8 d.  Metodinės tarybos posėdis: 

 Pasirengimas respublikinei konferencijai „Iššūkiai pedagogo darbe“.  

 Socialinio- emocinio ugdymo programos „Kimochis“ panaudojimo 

galimybių aptarimas 

B. Balčiauskaitė Metodinė taryba 

12–23 d. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo vertinimas Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė  

S. Vancevičienė 

L. Cesiulienė 

I. Šėgždienė 

Iki 16 d. Tėvų dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant Individualius pagalbos planus 

(IPP). IPP aptarimai su tėvais 

Grupių pedagogai Grupių pedagogai ir ugdytinių 

tėvai 

19–30 d. Ugdytinių pasiekimų aptarimas grupėse. 

Ugdytinių, lankančių surdopedagogo ir tiflopedagogo užsiėmimus 

„Litorinos“ mokykloje ir Regos ugdymo centre, pasiekimų aptarimas 

Grupių pedagogai Direktorė, pavaduotoja ugdymui, 

grupių komandos 

21 d. Logopedų metodinės grupės pasitarimas: 

 Pasiruošimas respublikinei konferencijai „Iššūkiai pedagogui 

ugdymo procese“. 

 Pranešimas „Kaip padėti suformuoti atpasakojimo, atsakymo į 

klausimus įgūdžius vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“. 

(E. Urbonienė) 

 Metodinės priemonės „Pasakyk sakiniu“, skirtos sakinių sudarymui, 

pristatymas. (V. Česonienė) 

L. Zakarienė Logopedai, specialusis 

pedagogas 

21 d.  Tėvų aktyvo susirinkimas V. Martinkienė Tėvų aktyvo nariai 

22 d.  Mokytojų metodinės grupės pasitarimas: 

 Pranešimas „Alternatyvūs ugdymo būdai“ (L. Petrikaitienė) 

 Pranešimas „Elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų ugdymas“, 

metodinių priemonių pristatymas. (R. Šukienė) 

I. Šėgždienė Mokytojai 

29 d. Civilinės ir priešgaisrinės saugos stalo pratybos S. Butkevičienė Įstaigos bendruomenė 

Visą mėn. Pedagoginės veiklos stebėjimas. Grupių aplinkos struktūravimas B. Balčiauskaitė Grupių komandos 

Visą mėn. Pedagoginės veiklos stebėjimas. Neformaliojo švietimo pedagogės I. 

Šėgždienės veiklos ir kompetencijos vertinimas, pretenduojant įgyti 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 

V. Martinkienė I. Šėgždienė, Nacionalinės 

švietimo agentūros ir Švietimo 

skyriaus deleguoti stebėtojai, 

pavaduotoja ugdymui  

B. Balčiauskaitė 

Visą mėn. Maisto produktų ir pagamintų patiekalų kokybės vertinimas  Vaikų maitinimo kokybės 

kontrolės grupė 

Įstaigos bendruomenė 

Visą mėn. Ugdomosios veiklos, ūkinių priemonių įsigijimas B. Balčiauskaitė 

S. Butkevičienė 

Grupių komandos 

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

stiprinimą, ligų profilaktiką rengimas 

A. Nikoličė Įstaigos bendruomenė 



Visą mėn. ŠV-03 2020 m. ataskaitos rengimas B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

 

Visą mėn. Ataskaitos „Statistika dėl smurto“ rengimas B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

 

Visą mėn. Ataskaitos apie įstaigos pritaikymą neįgaliesiems rengimas S. Butkevičienė, 

V. Viliūtė 

 

Visą mėn. Įstaigos Strateginio plano rengimas 2021–2023 m. m. V. Martinkienė  

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

1 Seminaras PŠKC „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinės 

interakcijos gerinimo būdai ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ 

B. Balčiauskaitė Įstaigos logopedai 

1, 9, 16,  

28 d. 

Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 

pavaduotojų ugdymui ir direktorių mokymai 

V. Martinkienė V. Martinkienė, L. Petrikaitienė 

14 d. Praktikumas „Dainų, ritminių judesių ir ritmų mokymas. Knygos „Debesų 

Malūnas“ pristatymas PŠKC 

I. Šėgždienė E. Antanaitienė, L. Cesiulienė 

15 d. Teatrinės veiklos projekte „Buvo buvo,  kaip nebuvo...“ dalyvaujančių 

pedagogų susirinkimas PŠKC 

B. Balčiauskaitė D. Daukintienė, S. Svirkienė, 

L. Zakarienė 

15 d.  Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio susirinkimas  S. Butkevičienė 

 

Mokytojo padėjėjai 

16 d.  Seminaras PŠKC „Vaikų, turinčių autizmą, raidos ypatumai bei ugdymo 

galimybės“ 

B. Balčiauskaitė E. Bačiliūnienė 

20 d.  IU įstaigų kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio susirinkimas PŠKC I. Šėgždienė E. Januškienė 

20 d.  Metodinė diena „Pa(si)matuok sėkmingą ugdymo metodą“ PŠKC I. Šėgždienė Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

21 d. Asmens duomenų apsaugos pareigūno, asmenų, atsakingų už duomenų 

apsaugą įstaigoje mokymai PŠKC 

V. Martinkienė V. Viliūtė 

21 d.  Metodinė diena PŠKC „Projektinė veikla su priešmokyklinio amžiaus 

vaikais“ 

I. Šėgždienė Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

23 d.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinė diena 

PŠKC „Metodinių priemonių ir jų naudojimo idėjos „Muzikinės priemonės 

man, tau ir vaikams“  

I. Šėgždienė E. Antanaitienė, L. Cesiulienė 

26 d. Metodinė diena PŠKC „Efektyvi partnerystė: vaiko gerovės link“  L. Zakarienė Logopedai, specialusis 

pedagogas 

27 d. VDU nuotolinis seminaras "Švietimo įstaigos darbo tarybos narių 

kompetencija: tarybos rinkimų organizavimas". 

A. Kozlovienė A. Kozlovienė 

29 d. PŠKC organizuojamas seminaras L.-D. „Versmėje“ „Bendradarbiavimo 

kultūros kūrimas tarp kolegų“ 

B. Balčiauskaitė Įstaigos pedagogai, mokytojų 

padėjėjai 

Visą mėn. Savarankiškas studijavimas nuotolinių mokymų pedagogas.lt internetinėje 

platformoje  

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai 

 



 

 

 

 

 

 

 


