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                                                                                              Jolanta Jucienė 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. sausio  mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2021-01-06 Atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute. Filmo žiūrėjimas „Trijų 

Karalių šventė“. 

G. Buivydienė IU ir PU grupių 

vaikai, pedagogai 

2021-01-08 VGK posėdis. J. Jucienė VGK nariai 

2021-01-13 Visuotinė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausio 13-osios – Laisvės 

gynėjų dienos 30-mečio 

paminėjimas. 

G. Buivydienė,  

grupių mokytojos 

Darželio bendruomenė 

2021-01-18–22 Judriųjų žaidimų savaitė. I. Giržadienė Lopšelio grupių vai-

kai, pedagogai 

2021-01-20–28 Mokytojų metodinės veiklos 

2020 m. ataskaitų ir 2021 m. 

planų aptarimas. 

J. Jucienė Pedagogai 

2021-01-26 Veiklos projektas ,,Ledo ir 

sniego karalystė“. 

V. Brencienė PU grupių vaikai, 

pedagogai 

2021-01-26 Žygis į sodą ,,Venta“. Žiemos 

sodo stebėjimas. 

A. Glodenienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2020-01-28 Rytmetis ,,Draugaujame su 

raidėmis“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-01-25 Akcija ,,Česnakas - mūsų 

draugas“. 

R. Joniškienė ,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-01 VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiai 

(pagal poreikį) 

J. Jucienė,  

R. Gricienė 

Nariai 

2021-01 Trumpalaikis inspektavimas. 

Grupių dokumentacijos 

pildymo patikra 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 

2021-01 Pedagogų konsultacijos 

ugdymo turinio bei metodinės 

veiklos planavimui 

Direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 

2021-01 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė 

 

Ugdytinių tėvai 

2021-01 Individualios konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, galimų jų 

sprendimų būdų (pagal 

poreikį). 

 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių pedagogai 



2021-01 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį) 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė 

Ugdytinių tėvai 

2021-01 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį) 

Mokytoja kūno 

kultūrai R. Juočerienė 

Ugdytinių tėvai 

2021-01 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

Grupių mokytojos 

 

• Ne vėliau nei likus savaitei iki planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio 

planą/aprašymą. 

• Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos atviros veiklos datos, pateikti atviros veiklos 

planą. 

 

 
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas. 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                              Jolanta Jucienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


