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VEIKLOS PLANAS 2022 M. SAUSIO MĖNESIUI* 

 

Data  Vieta Laikas Priemonės pavadinimas   Atsakingas 

SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

4 sav. Metodinis  

kabinetas 

13.00  Pedagogų tarybos posėdis  A.Šileikienė  

01 mėn. Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Pasitarimai ugdymo proceso 

organizavimo klausimais 

A. Šileikienė, 

 

01 mėn. Muzikos salė 17.00   Lopšelio-darželio Tarybos posėdis   S. Novikova 

01 mėn. Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos 

ataskaitos rengimo darbo grupės 

susirinkimas  

A. Šileikienė 

01 mėn. Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Dokumentų rengimo darbo grupių 

pasitarimai 

Darbo grupių 

pedagogai 

01 mėn. 

3 sav. 

Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Metodinės grupės posėdis L.Garuckienė 

01 mėn. Metodinis 

kabinetas 

Sutartu 

laiku 

Pasitarimas Covid-19 prevencijos  

klausimais 

A. Šileikienė, 

A.Melenkova 

UGDOMOJI VEIKLA 

01 mėn. 

1-2 sav. 

Muzikos salė Sutartu 

laiku 

Lik sveika, Eglute! Grupių mokytojos, 

N.Žuliabina 

01-13 Grupių 

patalpos 

8.00 Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Grupių mokytojos 

01 mėn. 

3 sav. 

Grupės 

patalpos 

 Piešinių paroda „Sniego pasaka“ S.Krukovič, 

N.Malinovskaja 

01 mėn. Grupės 

patalpos 

Sutartu 

laiku 

Projektas „Pasaka šalia“ V.Gromova 

01 mėn.   Foto paroda ,,Mūsų Kalėdų 

tradicijos“ 

O.Jurkevič 

01 mėn.   Vaikų piešinių paroda ,,Aš myliu 

Lietuvą“ 

S.Novikova 

01 mėn Grupės 

patalpos 

Sutartu 

laiku 

Atvira veikla „Žaisk, bendrauk- su 

raidėmis draugauk“. 

L. Pazniak,  

 

01 mėn. 

   

„Nykštukai“  

„Žiogeliai“ 

Sutartu 

laiku 

Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas 

 

L. Pazniak,  

J. Virčinskienė 

01 mėn.  Grupių 

patalpos 

Sutartu 

laiku 

Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos programos 

įgyvendinimas. 

O. Kozlova, 

pedagogai 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

01 mėn.       

 

Logopedo 

kabinetas, 

„Gandriuko“ 

gr.  

 Respublikinis projektas „Mąstymas 

ant pirštų galiukų“. 

O. Kozlova, 

J. Zotova,  

O. Pich 



2 
 

01 mėn.       

 

 

  Dalyvavimas su ugdytiniais  

organizuojamuose projektuose ir  

konkursuose. 

Ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai 

01 mėn.   

 

  Ilgalaikio projekto „Vaikų foneminės 

klausos lavinimas–svarbiausias 

gimtosios kalbos įsisavinimo 

veiksnys“ įgyvendinimas 

Logopedė  

O. Kozlova 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

01 mėn.   

 

 

Pedagogo 

darbo 

/mokymų 

vieta 

 Kvalifikacijos tobulinimas:   

• www.pedagogas.lt nuotoliniai  

mokymai;  

• kt. įstaigų organizuojami mokymai;  

• savišvieta.  

 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

01 mėn.   

   

 

Grupių 

patalpos ir 

specialistų  

kabinetai  

 Konsultacijos pedagogams dėl  

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo.  

 

Švietimo  

pagalbos  

specialistai 

01 mėn.     

 

Specialistų  

kabinetai 

Pagal  

grafiką  

 

Švietimo pagalbos teikimas vaikams.   Švietimo  

pagalbos  

specialistai 

KITA 

01 mėn.        kasdien Veiklos stebėjimas ir priežiūra:  

• pedagogų, specialistų ugdomosios 

veiklos; 

• planavimas, ugdymo turinio  

įgyvendinimas;  

• higienos normų vykdymas  

patalpose ir lauko aikštelėse;  

OV sprendimų vykdymas.    

A. Šileikienė,  

A. Melenkova 

01 mėn.   

 

Pedagogo 

darbo  

vieta  

 

kasdien • Savaitės planų (veiklų  

ugdytiniams), užduočių ir veiklų 

vaikams rengimas;  

• informacijos tėvams rengimas;  

• dalyvavimas organizuojamuose  

projektuose ir konkursuose;  

• savišvieta;  

• veiklos priemonių kūrimas/ 

gaminimas; 

•  bendravimas su ugdytinių tėvais;  

• ataskaitų rengimas ir pateikimas  

el. p. ausra.sileikiene@sugardas.lt;  

• refleksija.  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogai,  

meninio ugdymo  

mokytojas, 

logopedas 

 

* - vaikų lopšelio- darželio „Gintarėlis“ veiklos planas gali būti koreguojamas  

____________________________ 

 


