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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-09-01                                                                                                                       Įstaigos vidaus, lauko 

apipavidalinimas, puošimas 

rudens tematika. 

Įstaigos interjero ir lauko 

įvaizdžio grupės nariai. 

Įstaigos įvaizdžio 

grupės nariai, 

grupių pedagogai, 

specialistai 

2022-09-02 Fizinio aktyvumo 

skatinimas. KRT treniruotė. 

R. Juočerienė,  

Treneris Marijus Verika 

PU grupių vaikai 

2022-09-07 

 

 

GMP susirinkimas. 

Einamųjų  klausimų 

aptarimas. 

PU mokytoja V. Brencienė. 

 

 

 GMP komitetas 

2022-09-09 Ikimokyklinių įstaigų 

vadovų pavaduotojų 

ugdymui metodinis 

užsiėmimas „ Metodinės 

veiklos planavimas  

2022-2023m.m.“ 

Mažeikių šveitimo centras 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

2022- 09 Projektinė veikla. Savaitės 

žingsniavimo iššūkis 

„Smagiai žingsniuok – 

šypseną dovanok“. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

Įstaigos 

bendruomenė,  

l-d „Giliukas“, 

„Gintarėlis“ 

vaikai. 

2022-09 

 

Respublikinio projekto 

„Futboliukas“ veikla. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė, grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  

2022-09 Socialinių emocinių įgūdžių 

programos  

„Kimochis“ įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Vyresniųjų, PU 

grupių vaikai 

2022-09-28 Šou grupės “Trys 

Draugai”  koncertinė 

programa “Bum bum lala”. 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

„Bitučių“, 

„Drugelių“, 

„Kodėlčiukų“, 

PU grupių vaikai 

2022-09 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, ilgalaikės 

programos mokymai 2022 

m. (BDT). 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos 

mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-09 Tęstinė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Tūkstantmečio darželis“ 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos 

bendruomenė 



2022-09 VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiai 

(pagal poreikį) 

J. Jucienė, J. Juočerienė,  

R. Gricienė 

Nariai 

2022-09 Pedagoginio proceso 

priežiūra: 

o Naujų, darbą įstaigoje 

pradėjusių pedagogų  

vykdomos ugdomosios 

veiklos stebėjimas, analizė. 

o Grupių erdvių 

pritaikymo, teikiant 

kokybišką ugdymą pagal 

vaiko poreikius, 

stebėsena. 

o Vaikų adaptacijos 

stebėjimas. 

o Grupių stendinės 

informacijos atnaijunimo 

pagal aktualijas stebėsena. 

Direktorė J. Jucienė 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Mokytojų 

padėjėjai 

 

 

 

 

Grupių 

pedagogai 

2022-09 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-09 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2022-09 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-09 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

IU mokytoja K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 

2022-09 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pa-

gal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktorė J. Jucienė 

 

Grupių 

mokytojos 

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

   

    
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                            Rosita Juočerienė 


