
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2020-11-30 
 

GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2020 m. 

 

Diena/laikas Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

14–23 Kalėdinės šventės, staigmenos, žaidimai su Kalėdų seneliu, nykštukais,... ir 

kiti kalėdiniai stebuklai grupėse 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

Visų grupių vaikai 

 

11.23–12.04 

12.07–12.18 

12.20–12.31 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Saulučių“, „Drugelių“ gr. 

„Lašelių“, „Žvaigždučių“ gr. 

„Ežiukų“, „Atžalyno“ gr. 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

04–17 d. Miesto ikimokyklinių įstaigų fizinį aktyvumą skatinantis projektas - 

iniciatyva „Klaipėdos nykštukų bėgynės 2020. Pagauk Kalėdas“ 

E. Januškienė Visų grupių vaikai 

7 d. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, vaikų tėvų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje ,,Kalėdinis 

žaisliukas“. Parodą organizuoja Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų 

lopšelis-darželis. 

J. Žiogė „Boružėlių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

01–11 Ilgalaikis kūrybinės vaikų veiklos projektas „Papuoškime eglutę“ „Ežiukų“ grupės komanda „Ežiukų“ grupės vaikai, tėvai, 

pedagogai 

01–18 Dalyvavimas respublikiniame virtualaus vaikų žodinės ir meninės raiškos 

projekte „Skaitau, ieškau, kuriu“ 

J. Žiogė, 

L. Petrikaitienė 

„Boružėlių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

01–20 Ilgalaikis kūrybinės vaikų veiklos projektas „Švęskim Kalėdas lauke“. 

Kalėdinio kiemelio įrengimas ir kalėdiniai žaidimai lauke 

„Kregždučių“ grupės 

komanda 

„Kregždučių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

10–31  Bendruomeniškumo skatinimo, bendradarbiavimo su šeima projektas 

„Vardinių eglučių paroda“  įstaigoje. Vaikų pieštos eglutės, papuoštos jų 

vardų raidėmis 

J. Žiogė, J. Šatkutė Visų grupių komandos, vaikai, 

tėvai 

Visą mėn. Ilgalaikis kūrybinės vaikų veiklos projektas „Mano prakartėlė“ „Pelėdžiukų“ grupės 

pedagogai 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai, 

tėvai, pedagogai 

Visą mėn. „Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Pažink pasaulį su biblioteka“  L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

„Boružėlių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

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

pedagogai 

„Drugelių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 



Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

7, 14, 21, 28 

dienomis 

Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

16 d. Logopedų metodinės grupės pasitarimas L. Zakarienė Logopedų metodinės grupės 

nariai 

17 d. Atestacinės komisijos posėdis V. Martinkienė 

 

Atestacinės komisijos nariai, I. 

Šėgždienė 

18 d.  Įstaigos tarybos posėdis I. Juknienė Įstaigos tarybos nariai 

22 d. Mokytojų metodinės grupės pasitarimas 

 

I. Šėgždienė Mokytojų metodinės grupės 

nariai 

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

30 d.  Mokytojų tarybos posėdis: 

 2020 metų įstaigos veiklos ataskaita.  

 2021m. įstaigos veiklos plano projekto pristatymas. 

 Dalyvavimo A. spektro mokyklų tinklo veikloje įtaka įvairiapusių 

raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. 

V. Martinkienė Mokytojų tarybos nariai 

Visą mėn. Pedagoginės veiklos stebėjimas. Savaitės ugdomosios veiklos planavimo 

elektroniniame dienyne kokybė 

B. Balčiauskaitė Mokytojai, logopedai, 

specialusis pedagogas 

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 

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

2 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto konferencija „Mokymas ir 

mokymasis įtraukioje mokykloje“ 

V. Martinkienė Užsiregistravę pedagogai 

2, 9 d. Seminaras „IKT priemonių naudojimas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“. 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai, 

mokytojo padėjėjai 

8 d. Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės 

narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės gerinimas atliepiant 

individualius vaikų poreikius(IUM38) III modulis „Bendradarbiavimo 

kultūros kūrimas bendruomenėje“  
 

V. Martinkienė Užsiregistravę pedagogai, 

mokytojo padėjėjai 

9 d.  Dalyvavimas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus organizuojamoje 

konferencijoje  „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos 

diegimas Europoje ir Lietuvoje: geroji patirtis“ 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai, 

mokytojo padėjėjai 

10 d. Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  

 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

11 d. KU mokslinė praktinė konferencija „Gyvosios (ne)galios knygos: 

nenurašykite dėl viršelio“ 

V. Martinkienė V. Martinkienė 



14 d. Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio susirinkimas  

PŠKC 

S. Butkevičienė Mokytojo padėjėjai 

15 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas PŠKC 

B. Balčiauskaitė L. Cesiulienė 

I. Šėgždienė 

16 d. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas PŠKC.  
 

I. Šėgždienė Užsiregistravę priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

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

17 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio susirinkimas PŠKC 
 

L. Zakarienė Užsiregistravę logopedai, 

specialusis pedagogas 

21 d.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio 

būrelio susirinkimas PŠKC 
 

B. Balčiauskaitė B. Balčiauskaitė 

Visą mėn. Savarankiškas studijavimas nuotolinių mokymų pedagogas.lt internetinėje 

platformoje  

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai ir 

mokytojo padėjėjai 

 

 

 

 

 

 

 

 


