
                                                                          

                    

KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ 

 

2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS 
 

Laikas, 

vieta 

Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja 

UGDYMAS 

Salėje 

 

15 d.  

10.00 val. 

15.00 val. 

15.40 val. 

17d.  

10.00 val. 

15.00 val. 

15.40 val. 

 

Meninio ugdymo (muzika) veiklos  

„Šviesos šou 2020“: 

 

„Ežiukų“ gr. 

„Nykštukų“ gr. 

„Drakoniukų“ gr. 

 

„Ančiukų“ gr. 

„Pelėdžiukų“ gr.  

„Boružėlių“ gr. 

 

A.Čistovienė 

 

Įstaigos 

ugdytiniai 

22 d. 

grupėse 

 

 

10.30 val.  

 

11.00 val. 

 

11.30 val. 

 

 

16.00 val.  

 

 

 

Šventinė diena „Kalėdinis karnavalas“: 

 

 Pokalbiai su Kalėdų seneliu per projektoriaus  

ekraną: 

 „Nykštukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr.  

 

 

 Kalėdų senelis nuotaikingai pasveikins žiūrinčius pro 

langus vaikus, įteiks jiems dovanas, kurios bus 

pakeliamos per langus su virve. 

Visų vaikų grupių 

mokytojos 

 

 

I.Šukaitienė  

A.Klimkevičienė 

M. Liepa 

E. Dirvanauskienė 

S.Lukoševičienė 

D.Šimakauskienė 

 

„Kalėdų senelis“ – 

mokytojas 

M.Liepa 

Įstaigos 

ugdytiniai 

 

 

„Nykštukų“ gr. 

vaikai 

„Boružėlių“ gr. 

vaikai 

„Pelėdžiukų“ 

gr. vaikai 

 

Įstaigos 

ugdytiniai 

 

 

PROJEKTINĖS VEIKLOS 

Lapkričio 16 d. -  
gruodžio 18 d.  

Projektas „Cukrinės Kalėdos Spragtuke“ L.Žūkienė, 

S. Lukoševičienė, 

A.Čistovienė, 

D.Šimkauskienė, 

I.Šukaitienė 

A.Klimkevičienė 

R.Lynikienė 

Įstaigos 

ugdytiniai 

BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS 

11 d. 

11.00 val. 

Vaikų gerovės komisijos susirinkimas (nuotolinis) 

 Dėl logopedinių vaikų sąrašo pasikeitimo. 

 Dėl vaikams saugios ir palankios aplinkos kūrimo.   

A.Valatkevičienė VGK nariai 

 

ORGANIZUOJAME/DALYVAUJAME: 

 1-18 d.  dalyvaujame Respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir 

mokytojų akcijoje „Ekologiškos Kalėdų dirbtuvėlės“ www.youtube.com, www.eglutegarliava.lt Atsakingos: 

mokytojos A. Klimkevičienė ir  R. Lynikienė. 

 Gruodžio mėn. dalyvauja, direktorė Asta Valatkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida 

Šukaitienė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamo projekto 

ilgalaikiuose mokymuose „Inovacijos vaikų darželyje“. Tikslas: informacinių technologijų, STEAM (anglų 

k.Science –gamtos mokslai, Technology –technologijos, Engineering –inžinerija, Art –menas / dizainas, 

http://www.youtube.com/
http://www.eglutegarliava.lt/
http://www.eglutegarliava.lt/


Mathematics –matematika), darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programose. 

 Gruodžio - birželio mėn. dalyvaujame projekte „Futboliukas“, kurį organizuoja Lietuvos masinio 

futbolo asociacija. Atsakingas: mokytojas M.Liepa. 

 Gruodžio – birželio mėn.  dalyvaujame Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų meniniame - 

kūrybiniame projekte “Aš ir šokis“, kurį organizuoja Kauno lopšelis-darželis “Žingsnelis“. Atsakingi: A. 

Čistovienė, M. Liepa, L. Žūkienė. 

 

Grupių auklėtojoms: 

 1-11 d. vykdomas pedagogų 2020 m. veiklos apžvalgos „Metinis pokalbis“. Atsakinga: direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui L.Žūkienė. 

 Iki 7d. mokytojams pristatyti 2021 įstaigos veiklos plano įgyvendinimo pasiūlymus el. paštu: 

sukaitiene@gmail.com  Už priemonių surinkimą atsakinga I.Šukaitienė.  

 Iki 10 d. parengti Respublikinio projekto „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada 2021“ nuostatus. 

Atsakingos: S.Lukoševičienė, I.Šukaitienė. 

 Iki 10 d. parengti 2021 m. įstaigos veiklos planą. Atsakingos: I.Šukaitienė, A.Čistovienė, L.Žūkienė, 

A.Valatkevičienė. 

 Gruodžio mėn. direktoriaus pavaduotoja ugdymui vykdys mentorystę naujai dirbančiai mokytojai: 

E.Dirvanauskienei. 

 Gruodžio mėn. bus vykdoma ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena (A.Klimkevičienės, 

R.Lynikienės, G.Klimaitės, E.Dirvanauskienės). Stebėtojai: direktorius ir direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui.  

 

ATSIŽVELGIANT Į 20202-2021METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS 

 

1. prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, 

VERTINIMAS, SKATINIMAS 

 1 d. 10.00 val. seminaras  ikimokyklinio ugdymo mokytojams  „Inovatyvūs fizinio aktyvumo 

užsiėmimai ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 3 metų) grupėje“. Vieta: virtuali aplinka. Atsakingas: A. 

Antanavičienė el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt . Siūlau dalyvauti: M. Liepai. 

 

2. prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS 

 3, 4, 8, 9, 15, 18 dienomis 14.00 val.  „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Organizuoja KPKC. Vieta: virtuali aplinka. Atsakingas: L. Vaitkevičienė: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt . 

Siūlau dalyvauti: M.Liepai 

 17 d. 14.00 val Praktinis seminaras: „Tėvų, auginančių vaikus, turinčius emocijų ir elgesio 

sutrikimų, pedagoginis švietimas – veiksmingo darbo pagrindas“ Organizuoja KPKC. Vieta: 

virtuali aplinka. Atsakingas: L. Vaitkevičienė laura.vaitkeviciene@kpkc.lt Siūlau dalyvauti: K. 

Jocevičienei, G. Klimaitei, I. Galinskaitei. 

 

3. prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 1 d. 13.00 val. seminaras direktorių pavaduotojams ugdymui „Ugdomojo proceso planavimo ir 

realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“  pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei 

pažangos vertinimo sistema” II-dalis.  Vieta: „Zoom“ platforma. Atsakingas: R. Sasnauskienė, dalyvauja  

pavaduotoja ugdymui L.Žūkienei. 

 8 d. 10.00 val. seminaras organizuojamas KPKC „Dokumentų rengimo aktualijos 2020 metais 

švietimo įstaigose“.Vieta: virtuali aplinka.  Siūlau dalyvauti: G. Vetrovai  ir  E. Banevičienei. 

 16 d. 10.00 val. seminaras organizuojamas Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo  centro ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovams „Ugdymo proceso vadyba". Vieta: virtuali aplinka. Dalyvauja: direktoriaus   

pavaduotoja ugdymui L.Žūkienei. 

 

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė 

mailto:sukaitiene@gmail.com
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

