
 

TVIRTINU 

       Direktorė R. Stanislovaitienė 

 2022-02-25 

Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ 

2022 m. kovo mėnesio  

VEIKLOS PLANAS 

Mėnesio  

diena 
Valanda Veiklos pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo 

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI 

7,14,21 9.00 Direkciniai pasitarimai. R.Stanislovaitienė 

9 14.00 Darbo grupės pasitarimas dėl 2022-2024 m. įstaigos strateginio ir 2022 m. įstaigos veiklos planų rengimo. L.Pochylienė 

22 13.30 

Metodinės tarybos posėdis: 

1. Dėl inovatyvių ugdymo metodų taikymo ugdymo procese. 

2. Dėl vaikų pasiekimų ir pažangos sistemos pakeitimų. 

3. Dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo. 

L.Pochylienė 

25 14.00 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl PU ir IU modelių pasirinkimo 2022-2023 m. m.  

2. Dėl darbo vasaros laikotarpiu. 

3. Dėl pritarimo 2022-2024 m. įstaigos strateginiam ir 2022 m. veiklos planams. 

R.Stanislovaitienė 

28 17.30 

Įstaigos tarybos posėdis:  

1. Dėl ugdymo lėšų panaudojimo prioritetų 2022 m. numatymo.  

2. Dėl GPM mokesčio lėšų pritraukimo.  

3. Dėl pritarimo 2022 m. įstaigos veiklos planui ir 2022-2024 m. įstaigos strateginio planui. 

V.Austrevičienė 

TYRIMAI 

14-17 - Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas. L.Pochylienė 

EDUKACINĖ VEIKLA 

1  Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualiame video 

projekte „Kybur vybur Kabarai – mokausi kalbėt gerai“. 

S.Jencienė 

S.Sporišienė 

2 
9.00 

10.15 

Dalyvavimas VŠĮ Judėsio studijos „Strakaliukas“ edukacinėje veikloje „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ R.Balčiūnaitė  

D.Šimkaitienė 

7 - 
Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų virtualiame 

projekte ,,Tiltas Lietuvai“. 

S.Jencienė, 

8 - 
Dalyvavimas Respublikiniame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo įstaigų ugdytinių 

virtualaus liaudiškų dainų festivalyje „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu 2022“ 

S.Jencienė 

8 - 
Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų STEAM 

projekte „Dovana Lietuvai“. 

V.Austrevičienė 

D.Stanionienė 

14-18  Dalyvavimas SEU olimpiadoje „Dramblys“. D.Šimkaitienė 

14 10.00 Išvyka į Kauno rajono biblioteką. Edukacija „Švelniukų pasaka ir gamyba“ D.Šimkaitienė 

18 - 
Dalyvavimas šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pedagogų meniniame festivalyje 

„Lietuvos spalvos 2022“. 

S.Jencienė 

RENGINIAI 



1 10.30 Užgavėnės 2022 S.Jencienė 

PROJEKTAI 

7-10 - 
Kūrybinis projektas „Dovanojam širdelę Lietuvai“, skirtas Kovo 11–osios progai. G.Tamulevičienė 

S.Viršutienė 

AKCIJOS 

14-31 
- Respublikinė ikimokyklinių įstaigų bendruomenių solidarumo akcija „Skrisk taikos ir laisvės paukšti virš 

Ukrainos“. 

L.Pochylienė 

E.Diedonienė 

Visą 

mėnesį 

- Akcija ,,Kartu su Ukraina“. S.Viršutienė 

  PARODOS  

1-11 - 
Dalyvavimas Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje 

,,Lietuva mano lange“. 

D.Šimkaitienė 

02-1/ 

03-15 
- 

Virtuali paroda ,,Paukščiukai beldžia snapeliu“. G.Tamulevičienė 

1-22 - Virtuali paroda ,,Gandrų belaukiant…“ , skirta gandrų sugrįžimo šventei paminėti. S.Viršutienė 

3-31 - 
Dalyvavimas Respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų žodinės ir 

meninės raiškos projekte „Gandrai grįžta namo“, skirta tautos gandrinių šventei paminėti. 

V.Austrevičienė 

D. Stanionienė 

03-1 /  

04-01 
- 

Virtuali paroda ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn“. S.Viršutienė 

G.Tamulevičienė 

03-7/  

04-22 
- 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Žemė – mylinčio žmogaus rankose“. V.Austrevičienė 

    

             1. Šį mėnesį bus domimasi mokytojų, specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikiu (atsakinga L. Pochylienė) 

             2. Švaros ir higienos normų įgyvendinimo kontrolė grupėse (atsakinga E.Sabaliauskienė) 

 

 

 Sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Lina Pochylienė 


