
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 

              pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių 

 

Brigita Balčiauskaitė 

2021-04-30 
 

GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS  

2021 m. 

 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

3 d. Pramoginis rytmetis „Mano šeima“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

 „Ežiukų“ grupės vaikai 

7 d. Virtualus susitikimas „Žydėkite mūsų draugystės gėlės“ su e-Twinning projekto 

„STEAM ugdymas darželyje – eksperimentai, atradimai, bandymai“ partneriais iš 

įvairių ES šalių 

I. Šėgždienė, 

R. Šukienė 

 „Žvaigždučių“ ir „Bitučių“ 

grupių vaikai 

24 d. Sportinė pramoga „Mano paspirtukas – pats greičiausias“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

„Lašelių“ grupės vaikai 

28 d.  Atsisveikinimo su darželiu šventės priešmokyklinėse grupėse 

 

Priešmokyklinių 

grupių pedagogai, 

muzikos mokytojos 

„Žvaigždučių“, „Bitučių“, 

„Boružėlių“ grupių vaikai 

28 d. Sportinė pramoga „Sportuoja visi – dideli ir maži“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

„Saulučių“  

 

   3–7 d. 

 10–14 d. 

17–21 d. 

24–28 d. 

 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Žvaigždučių“ gr. 

„Ežiukų“ gr. 

„Atžalyno“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

Iki 3 d. Respublikinis ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“, skirtas Jurgio 

Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimui 

„Ežiukų“ gr. 

pedagogės ir 

neformaliojo švietimo 

mokytoja I. Šėgždienė 

„Ežiukų“ gr. vaikai 

Visą mėn. Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų ir 

mokytojų projekto „Kūrybiškas erdvių pritaikymas ugdymui“ vykdymas 

 

 

B. Balčiauskaitė 

A. Berzupa,  

E. Urbonienė 

Užsiregistravę Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistai ir mokytojai 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 



3, 10, 17, 24, 

31 

Administracijos posėdžiai V. Martinkienė,  

B. Balčiauskaitė 

Administracijos darbuotojai 

5 d. Metodinės tarybos posėdis B. Balčiauskaitė Metodinės tarybos nariai 

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

Iki 14 d.  Rekomendacijų pradinių klasių mokytojui dėl priešmokyklinio amžiaus vaiko brandos 

mokyklai rengimas 

B. Balčiauskaitė Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, logopedai 

Iki 14 d. Įstaigos veiklos įsivertinimas. Rodiklis – „Parama ir pagalba vaikui, šeimai. Vaiko 

poreikių tenkinimas 

B. Balčiauskaitė Įstaigos darbuotojai 

4, 24 d. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai B. Balčiauskaitė Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

31 d. Mokytojų tarybos posėdis V. Martinkienė Visi pedagogai 

17-28 d. Anketinė tėvų apklausa apie vaikų maitinimo organizavimą A. Nikoličė Ugdytinių tėvai 

17-28 d. Anketinė tėvų apklausa apie vaikų ugdymo sąlygas, pasiekimus ir sunkumu V. Martinkienė Ugdytinių tėvai 

17-28 d. Individualūs vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimai su tėvais Grupių pedagogai Pedagogai ir ugdytinių tėvai 

Visą mėn. Pedagogų veiklos stebėsena. Pedagogų veiklos savianalizių vertinimas, numatant 

tobulintinas sritis 

V. Martinkienė  

B. Balčiauskaitė 

Pedagogai  

Visą mėn. Darbuotojų profilaktiškai periodiškai atliekamo Covid 19 ( koronoviruso infekcijos) 

tyrimo kontrolė 

S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai, kuriems 

privalomas profilaktinis 

periodinis koronoviruso 

infekcijos tyrimas 

Visą mėn. Paruošiamieji darbai ilgalaikio turto remontui S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai 

Visą mėn. Geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) vidaus audito atlikimas S. Butkevičienė,  

A. Nikoličė 

 

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

d. 

Metodinė diena „Pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“. Seminaras „Įvairiapusiai raidos sutrikimai: 

vaikų socialinių įgūdžių formavimo ypatumai“ (Klaipėdos PŠKC) 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai, 

mokytojo padėjėjai 

 

19 d.  Mokytojų metodinės grupės pasitarimas I. Šėgždienė Mokytojai  

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

mokytojo padėjėjai 

Visą mėn. Dalyvavimas ilgalaikės kvalifikacinės programos „Besimokančių darželių tinklas“ 

mokymuose 

B. Balčiauskaitė Pedagogai, mokytojo 

padėjėjai 

 

 

 

 

 


