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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“ 

2019 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

4 12.30 Atestacinės komisijos posėdis 

 

Direktorė 

I.Mačionienė  

Atestacinės 

komisijos nariai  

Metodinis 

kabinetas  

7 10.30  Šventinis   rytmetys 

,,Atsisveikinimas su eglute‘‘ 

L.Kanapinskaitė 

A.Korolkovienė 

P.Jankauskienė 

G.Sabaliauskaitė 

Visos grupės  Meninio 

ugdymo salė  

8  Pateikti Kauno miesto 

švietimo skyriui Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programą 2019-

2021 m.  

Direktorė 

I.Mačionienė  

Direktorė 

I.Mačionienė 

Kauno miesto 

švietimo 

skyrius 

8  Įstaigos tarybos posėdis:  

-dėl vadovų 2018 m. veiklos 

ataskaitos pristatymo; 

-dėl tėvų mokesčio lėšų už 

ugdymo sąlygų tenkinimą 

panaudojimo ataskaitos; 

-dėl edukacinių  erdvių 

atnaujinimo. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė  

A.Krukauskienė  

Įstaigos tarybos 

nariai  

Metodinis 

kabinetas  

1-31  Akcija ,,Saugom medelį, 

globojam paukštelį“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo  vyresn. 

mokytoja 

A. Krukauskienė 

Visos grupės  Kiemo erdvės 

1-31  Žiemos paroda  

,,Spalvoti ledinukai“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

V.Pranckevičienė 

,,Smaližių“ gr. 

vaikai  

 

Grupės 

patalpos 

12 8 Laisvės gynėjų dienos 

paminėjimas ,,Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo  vyresn. 

mokytoja                    

A. Krukauskienė 

 

Visos grupės Lauko ir 

vidaus erdvės 



15 13 Vaiko gerovės komisijos 

posėdis: 

-dėl VGK  veiklos plano 

2019 m. numatymo; 

-dėl švietimo pagalbos 

teikimo 2019 m. 

VGK pirmininkė 

V.Jonaitienė  

VGK nariai Metodinis 

kabinetas  

17 13.30 Mokytojų tarybos posėdis:  

-dėl metodinės veiklos 

organizavimo 2019 m. 

Direktorė 

I.Mačionienė  

Mokytojai  Meninio 

ugdymo salė  

2-31  Nuotraukų paroda ,,Sniego 

karalystė“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo  vyresn. 

mokytoja 

A. Krukauskienė 

,,Geniukų‘‘gr. 

,,Zuikučių‘‘gr 

Grupės 

patalpos 

18  

 

Žiemos pasaka ,,Pirštinė“ Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

V.Subačienė, 

I.Jaskutytė 

,,Kūlverstukų“ gr 

 

Grupės 

patalpos 

1-31  Akcija-paroda ,,Žiemos 

mozaika“ 2019 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos                    

A. Krukauskienė, 

L.Steponaitienė  

,,Geniukų“,  

,,Zuikučių“ 

grupių vaikai  

 

Grupės 

patalpos 

19 11 „Sniegadienis“ Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja                  

L. Kybartienė 

,,Boružėlių“ gr. 

vaikai  

 

Grupės 

patalpos 

19  Dalyvavimas eTwinning 

Label projekte „101 ne 

dalmantinas arba Dievas 

įsakė juos globoti“ 

projekto pristatymas 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja  

R.Kristutienė 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai  

Grupės 

patalpos 

VŠĮ ,,5 koja‘‘ 

21 17 „Kodėlčiukų“ grupės  vaikų-

tėvelių-auklėtojų popietė 

,,Pasistatėm sniego senį“ 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

V.Akambakienė 

I.Jaskutytė 

,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai  

Kiemo erdvės 

24 11 Projektas ,,Futboliukas‘‘ Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

A.Korolkovienė 

V.Pranckevičienė 

,,Pelėdžiukų“,  

,,Smaližių“ gr. 

vaikai 

Grupės 

patalpos 

30 17 Sportinė pramoga kartu su 

tėveliais ,,Žaidžiame futbolą“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

A.Korolkovienė 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai  

 

Meninio 

ugdymo salė 



31 12.30 Metodinės tarybos posėdis 

-dėl veiksmingos vaikų, 

turinčių specialiųjų 

ugdymo(si)  poreikių 

pasiekimų, asmeninės 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir skatinimo 

sistemos sukūrimo ; 

-dėl sveikatos stiprinimo 

veiklos „Būsiu sveikas ir 

stiprus“ rengimo. 

Direktorės  

pavaduotoja 

ugdymui 

V.Jonaitienė 

Mokytojai  Meninio 

ugdymo salė 

Pagal 

atskirą 

grafiką  

Suderintas 

su 

darbuotoju  

Metinis A, C lygio 

darbuotojų pokalbis 

Direktorės  

pavaduotoja 

ugdymui 

V.Jonaitienė, 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

A.Kručkauskė  

Pedagoginiai ir 

nepedagoginiai 

darbuotojai  

Bendruomenės 

kambarys  

2-31  Pedagoginė priežiūra dėl 

veiklos planų tikslų 

įgyvendinimo  ir 2019 m. 

ilgalaikių planų tikslų 

numatymo 

Direktorės  

pavaduotoja 

ugdymui 

V.Jonaitienė 

Mokytojai, 

logopedė, 

meninio (muzika, 

šokiai) ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo 

(kūno kultūra)  

ugdymo 

mokytoja 

 

 

Parengė  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui                                            Virginija Jonaitienė 

                                                                                                                                         




