
                                                                                     TVIRTINU 

      Direktorė 

             Jolanta Jucienė 

                                                                                                 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2022 m. spalio mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-10-05 

 

Gerumo akcija “Padėk 

išgyventi”, skirta Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai. 

PU mokytoja  

V. Brencienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

2022-10-06 STEAM veikla  

,,Namelis šuniukui“. 

IU mokytoja  

D. Pranckaitienė 

,,Boružėlių“ 

grupės vaikai 

2022-10-06 Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojų metodinis 

užsiėmimas „Edukacinės 

vidaus ir lauko erdvės, 

skatinančios vaikų inovatyvų 

ugdymą“. 

Lopšelio-darželio „Buratinas“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai 

2022-10-05 Socialinių pedagogų 

metodinis užsiėmimas. 

Veiklos plano 2022-2023 m. 

m. parengimas, einamųjų 

klausimų aptarimas.  

Metodinio būrelio pirmininkė Socialinė 

pedagogė  

V. Gineitienė, 

įstaigų socialiniai 

pedagogai 

2022-10-07 

 

Sveikatą stiprinančios grupės 

susirinkimas. 

Einamųjų  klausimų 

aptarimas. 

Kūno  kultūros  mokytoja  

K. Kekienė 

 

 Sveikatą 

stiprinanti darbo 

grupė 

 

2022-10-07 Tradicinė sporto šventė 

„Greitesni už vėją‘ 

Sveikatos stiprinimo grupės 

nariai 

Visų grupių 

vaikai, futbolo 

treneris 

Ramūnas, l-d 

„Gintarėlis“ PU 

grupės vaikai 

2022-10-10 Išvyka į Melioratorių parkelį 

,,Rudenėlio takeliu’’. 

IU mokytoja   

A. Glodenienė 

„Bitučių“ gr. 

vaikai, mokytojų 

padėjėjos 

2022-10-10–

13  

 

Respublikinis projektas 

"Ačiū, kad tave turiu". 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė, 

logopedė V. Balčiūnienė 

„Spindulėlių 

grupės vaikai 

2022-10-10– 

17 

Akcija ,,Narcizai’’. IU mokytoja  

A. Glodenienė 

Įstaigos 

bendruomenė 



2022-10-11 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka į Sodų 

parką „Pažintis su gyvūnų 

skulptūromis“. 

IU mokytoja  

D. Pranckaitienė 

,,Boružėlių“ gr. 

vaikai 

2022-10-12 Ilgalaikės programos 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) 

vertinimas“. 

I modulis - Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. 

Mažeikių švietimo centras  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Juočerienė,  

IU mokytojos: 

I. Giržadienė,  

A. Glodenienė 

2022-10-17 „Viščiukų“ grupės tėvų 

susirinkimas. 

IU mokytoja  

A. Povilavičienė 

„Viščiukų“ 

grupės tėvai, 

mokytojos, 

įstaigos 

specialistai 

2022-10-18 Sferinis kinas. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Juočerienė 

Visų grupių 

vaikai, išskyrus 

ankstyvojo 

amžiaus 

2022-10-19 „Skruzdėliukų“ grupės tėvų 

susirinkimas. 

IU mokytoja  

I. Giržadienė 

„Skruzdėliukų“ 

grupės tėvai, 

mokytojos, 

įstaigos 

specialistai. 

 2022-10-19– 

23  
 

 

Anketinė apklausa 

"Ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacija grupėje - tėvų 

lūkesčiai ir pareigos". 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

„Skruzdėliukų“, 

„Viščiukų“ 

grupių tėvai 

2022-10-20 „Pelėdžiukų“ grupės tėvų 

susirinkimas. 

PU mokytojos  

R. Gricienė, I. Novikovienė 

„Pelėdžiukų“ 

grupės tėvai, 

mokytojos, 

įstaigos 

specialistai. 

2022-10-20 

 

 

STEAM veikla „Viru, viru 

obuolienę“. 

IU mokytoja  

V. Vasarienė 

„Nykštukų“ 

grupės vaikai 

2022 10 27 

 

Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka į kapines 

„Uždek atminimo žvakelę“. 

 

PU mokytoja  

R. Gricienė 

„Pelėdžiukų“ 

grupės vaikai 

2022-10 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, ilgalaikės 

programos mokymai 2022 

m. (BDT). 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Juočerienė 

Įstaigos 

mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-10 

 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė, grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  



2022-10 Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Vyresniųjų, PU 

grupių vaikai 

2022-10 Socialinio pedagogo,  

logopedo dokumentacijos 

peržiūra (kalbos kortelės, 

dienynai ir kt.), aptarimas. 

Rytinė veiklos stebėjimas 

grupėse (judrios pertraukėlės 

tarp užsiėmimų.) 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui R. Juočerienė 

Grupių 

pedagogai, 

specialistai 

2022-10 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-10 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2022-10 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-10 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

IU mokytoja  

K. Kekienė 

Ugdytinių tėvai. 

2022-10 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pa-

gal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktorė 

 

Grupių 

mokytojos 

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

   

    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                            Rosita Juočerienė 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


