
 

   

Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ 

2020 m. kovo mėnesio  

VEIKLOS PLANAS 

 

Mėnesio  

diena 
Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo 

3,10,17, 

24,31 
10.00  

Tėvų socialinio – kultūrinio klubo inicijuota veikla grupėse „Tėvų edukacinės pamokėlės“. Grupių mokytojai 

2 9.00 

Administracijos darbuotojų pasitarimas: 

1. Dėl prioritetų lėšų panaudojimui numatymo 2020 m. 

2.  Dėl sveikatos apsaugos prevencijos.  

3. Dėl veiklos organizavimo vasaros laikotarpiu. 

R. Stanislovaitienė 

2 - 6 - Dalyvavimas draugiškoje SEU „Dramblio“ olimpiadoje. A. Lingertaitienė 

2-31 

 
- 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ: 

 Mūsų jausmai. 

 Ieškome geros išeities. 

 Kaip pasakyti tai, ką noriu pasakyti. 

 Kas yra geras draugas. 

 Grupės draugystės dienoraštis. 

A.Lingertaitienė 

Grupių mokytojai 

9 10.00 
Renginių  ciklas, skirtas  Kovo 11 ajai paminėti  “Lietuva, nepriklausoma ir laisva -  gyvuoki mano 

širdyje”.  

L. Milienė 

 

16-20 - 

Savaitė, skirta pasaulinei  vandens dienai paminėti, pagal programos „Darni mokykla“ planą: 

 Edukacinio filmo  „Vandens lašiuko kelionė“ peržiūra.   

 Diskusija „Ar galime gyventi be vandens?“ 

 Vandens vartojimo mažinimo akcija „Vandenėlį taupyk“. 

 Vaikų piešinių paroda – konkursas „Vanduo – mano draugas“ . 

J. Pravackienė 

K. Šimkaitienė 

Grupių mokytojai 

16 -31 - 
Tėvų savanoriškų iniciatyvų akcijos: inkilų gaminimas, edukacinių priemonių grupių erdvėms kūrimas. D. Stanionienė 

R. Marcinkevičienė 

17 13.30 

Metodinės tarybos posėdis: 

1. Dėl efektyviausių vaiko pažangos stebėsenos fiksavimo būdų ir metodų. 

2. Dėl motyvaciją, lyderystę, savivertę ir saugumą stiprinančių projektų vaikams. 

3. Dėl edukacinių  išvykų į tėvų darbovietes. 

L. Pochylienė 

18 10.00 
 Ketvirtoji tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui labas“ vaikų videokonferencija. Tema: “Aš ir mano 

miestas”. 

D. Šimkaitienė 

 

20 11.00 Išvyka į Vingytės viešąją biblioteką. V. Banionienė 

24 10.00 Išvyka į UAB “Kauno švaros” rūšiavimo liniją.  S. Viršutienė 

25 17.30 Paskaita tėvams „Vaiko savivertės ir pasitikėjimo ugdymas darželyje“.  A.Lingertaitienė 

26 17.30 

Įstaigos tarybos posėdis: 

1. Dėl mokymo lėšų panaudojimo 2020 metais.  

2. Dėl tėvų mokesčio lėšų už ugdymo sąlygų tenkinimą prioritetų 2020  m. numatymo. 

3. Dėl 2 procentų pajamų mokesčio lėšų pritraukimo. 

4.  Dėl talkos organizavimo  darželio kieme ir šlaite. 

D. Šimkaitienė 

    Sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Lina Pochylienė 


