
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2023-02-28 
 

KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2023 m. 

 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai  

Vasario 27-

kovo 3 d. 

„Mes, maži žemaičiai, važiuosim į mugę!“ – vaikų veiklos projektai ir pramogos grupėse E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė, 

grupių pedagogai 

Visų grupių vaikai 

3 d. Sporto šventė „Pavasario taurė“ priešmokyklinio amžiaus vaikams V. Knašiaus krepšinio 

mokykloje 

E. Januškienė, 

L. Vitkutė 

„Ežiukų“ grupė 

10-15 d. Lopšelių-darželių „Versmė“ ir „Švyturėlis“ bendradarbiavimo projektas 

„Keturiasdešimties paukščių diena“ 

I.Vilkaitienė, 

I. Kubilienė 

Lopšelių-darželių „Versmė“ 

ir „Švyturėlis“ 

bendruomenės 

17 d. Išvyka į P. Domšaičio galeriją. Edukacinis renginys „Gėlių karalystėje“  L. Vitkutė „Ežiukų“ grupė 

21 d. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų  šventinis koncertas „Vaikystės pasakų 

taku“, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti.  

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Lopšelio-darželio „Versmė“ 

vaikų ansamblis 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

6, 13,20, 27 Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

1 d. Logopedų metodinės grupės pasitarimas: 

pranešimas „Logopedo ir logopedinės ritmikos mokytojo bendradarbiavimo galimybės“ 

(E. Gaižutienė, L. Cesiulienė); 

pasiruošimas kasmetiniam kalbinės raiškos projektui „Koks mano pasaulis?“ 

E. Urbonienė Logopedai, spec. pedagogas 

8 d. Įstaigos tarybos pasitarimas: 

tarptautinės Moters dienos paminėjimas 

įstaigai skirtų asignavimų pristatymas; 

darbuotojų 2022 m. veiklos vertinimo rezultatų aptarimas; 

įstaigos darbo vasaros laikotarpiu aptarimas ir darbuotojų atostogų grafiko derinimas; 

planuojami aplinkos ir edukacinių erdvių atnaujinimo darbai; 

tradicinės gėlių sodinimo akcijos „Žydintys takai“ organizavimas 

L. Petrikaitienė Įstaigos tarybos nariai 

10 d.  Metodinės tarybos posėdis: 

pasirengimas kasmetiniam kalbinės raiškos projektui „Koks mano pasaulis?“; 

įstaigos veiklos vidinis įsivertinimas. Platusis auditas; 

pedagogų metodinių darbų ir pranešimų vertinimas 

B. Balčiauskaitė Metodinės tarybos nariai ir 

pranešimus pristatantys 

pedagogai 



 

Visą mėn. Pedagogų veiklos stebėsena. Vaikų fizinis aktyvumas kūno kultūros valandėlių metu V. Martinkienė  

B. Balčiauskaitė 

Pedagogai  

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

23 d. Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodai ir jų ugdymo(si) galimybės“ 

Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“. Pranešimus pristato: E. Gaižutienė, L. Cesiulienė, 

I. Kubilienė, I. Vilkaitienė, A. Povilianskienė, A. Vilimienė 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai  

Kovo 6-

gegužės 12 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto Specialiosios pedagoginės pagalbos studijų programos 

studento logopedo praktika 

B. Balčiauskaitė L. Maciulevičienė 

Vasario 13-

balandžio 21 d. 
VŠĮ Lietuvos verslo kolegijos Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos III 

kurso studento praktika 

V. Martinkienė V. Viliūtė 

Visą mėn. Dalyvavimas ilgalaikės kvalifikacinės programos „Besimokančių darželių tinklas 2023“ 

mokymuose 

B. Balčiauskaitė Pedagogai, mokytojų, 

auklėtojų padėjėjai 

Visą mėn. Dalyvavimas Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centro ir kitų kvalifikacijos 

kėlimo įstaigų organizuojamuose mokymuose ir renginiuose (pagal tų įstaigų planus) 

B. Balčiauskaitė Pedagogai, mokytojų 

padėjėjai  

 

 

 

 

 


