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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-11-03 

 

 

Išvyka į švietimo 

atstovams skirtą K12 

edukacijos forumą 

Vilniuje „K12 – 

sujungia turinį ir 

technologijas“. 

Direktorė J. Jucienė Direktorė J. Jucienė,  

PU mokytojos:  

I. Novikovienė,  

R. Gricienė,  

V. Brencienė,  

J. Ambrozaitė,  

kūno kultūros mokytoja 

K. Kekienė 

2022-11-07–

11 

Veiklos projektas 

„Pyragų diena  kitaip“. 

IU mokytoja  

V. Petkevičienė 

Įstaigos bendruomenė 

2022-11-07 „Nykštukų“ grupės 

tėvų susirinkimas. 

IU mokytojos  

V. Vasarienė,  

R. Mikalauskienė 

„Nykštukų“ gr. vaikų 

tėvai, mokytojos, įstaigos 

specialistai 

2022-11-08 

 

  

Atvira veikla  

„Aš ir tu“. 

  

PU mokytoja V. Brencienė PU grupių „Spindulėliai“, 

„Pelėdžiukai“ vaikai, 

mokytojų padėjėjos.  

PU mokytoja  

I. Novikovienė 

2022-11-08 „Kodėlčiukų“ grupės 

tėvų susirinkimas. 

IU mokytojos  

S. Novogreckienė, S. Znutė 

,,Kodėlčiukų“ gr. vaikų 

tėvai, mokytojos, įstaigos 

specialistai 

2022-11-09 „Boružėlių“ grupės 

tėvų susirinkimas. 

IU mokytojos  

D. Pranckaitienė,  

A. Glodenienė 

,,Boružėlių“ gr. vaikų 

tėvai, mokytojos, įstaigos 

specialistai 

2022-11-10–

16 

 

Respublikinis Šiaulių 

l-d „Kregždutė“ 

projektas  „Draugystė 

širdelėje plazdena“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

PU grupės „Spindulėliai“ 

vaikai 

2022-11-10–

16 

 

Grupiniai užsiėmimai -  

„Kuriu Tolerancijos 

miestą“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

 

„Kodėlčiukų“, 

“Drugelių“, 

“Boružėlių“, “Nykštukų“,  

“Bitučių“ grupių vaikai 

2022-11-10 

 

 

Atvira veikla  

„Arbatos terapija“. 

PU mokytoja I. Novikovienė PU grupių „Pelėdžiukai“, 

„Spindulėliai“ vaikai, 

mokytoja, mokytojos 

padėjėja. 

PU mokytoja  

V. Brencienė 



2022-11-11 Rudens palydų ir 

žiemos šauktuvių 

paminėjimas „Atbėgo 

oželis iš pasakėlės“. 

Meninio ugdymo mokytoja 

G. Buivydienė,  

V. Petkevičienė,  

K. Kekienė. 

IU ir  PU grupių vaikai ir 

mokytojos, jų padėjėjos 

2022-11-11 Seminaras „Patirtinis 

ugdymas įstaigos 

edukacinėse erdvėse“. 

Lektorius – lauko 

darželio projektų 

vadovas Tomas 

Audenis. 

Mažeikių švietimo centro 

metodininkė Lina Jautakė 
Lopšelių- 

darželių: 

„Saulutė“, 

„Berželis“, 

Tirkšlių darželio 

„Giliukas“ 

pedagogai 

2022-11-17 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka prie 

Žemaitijos gatvės 

sankryžos  „Transporto 

priemonių stebėjimas“. 

IU mokytoja  

D. Pranckaitienė 

,,Boružėlių“ gr. vaikai,  

mokytoja, jos padėjėja  

2022-11-17 Ugdymas netradicinėse 

erdvėse. Išvyka į 

Pavenčių apžvalgos 

aikštelę „Upės slėnio 

stebėjimas“.  

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

,,Kodėlčiukų“ gr. vaikai,  

mokytoja, jos padėjėja 

2022-11-18  Atvira veikla 

„Emociukai“.  

IU mokytoja I. Giržadienė  „Skruzdėliukų“ grupės 

vaikai. Stebėtoja IU 

mokytoja  

A. Povilavičienė  

2022-11-21-

30 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

virtualaus IU ir PU 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų 

projekte „Mano 

geriausias draugas –

Kimochis“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

PU grupės  „Spindulėliai“ 

vaikai 

2022-11-20  PU grupės vaikų 

išvyka į Jagmino 

pradinę m-klą   

PU mokytoja R. Gricienė, 

logopedė V. Balčiūnienė 

„Pelėdžiukų“ grupės 

vaikai  

 

2022-11-24 Šventinis rytmetis 

„Rudenio takeliais“. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė,  

meninio ugdymo mokytoja 

G. Buivydienė  

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, jos  

padėjėjos 

2022-11-29 Draugo dienos 

paminėjimas. 

IU mokytoja  

R. Mikalauskienė 

,,Nykštukų“ ir 

,,Boružėlių“ gr. vaikai, 

mokytojos, jų padėjėjos 

2022-11 Vaikų pasiekimų 

vertinimų aptarimas su 

tėvais (individualiai, 

pagal sudarytą grafiką) 

Visų grupių mokytojos Grupių mokytojos, tėvai, 

specialistai. 



2022-11 Jogos žaidimas, 

susikaupimo pratimai 

IU mokytojos  

S. Novogreckienė, S. Znutė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytojos, jų 

padėjėjos.  

2022-11 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, 

ilgalaikės programos 

mokymai 2022 m. 

(BDT). 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-11 

 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė,  

grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  

2022-11 Socialinių emocinių 

įgūdžių programos 

„Kimochis“ 

įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Vyresniųjų, PU grupių 

vaikai 

2022-11 Pedagoginio proceso 

priežiūra: 

IU ir PU amžiaus 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimas. 

Sąveikos su šeima 

planavimas. 

Grupės tėvų 

susirinkimų 

turiningumas. Tėvų 

dalyvavimas 

ugdomajame procese. 

Direktorė J. Jucienė,  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Grupių tėvai, 

mokytojos, specialistai 

2022-11 Individualios 

konsultacijos vaikų 

kalbos ugdymo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Logopedė V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-11 Individualios 

konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų 

būdų (pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, grupių 

pedagogai. 

2022-11 Individualios 

konsultacijos vaikų 

meninio ugdymo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-11 Individualios 

konsultacijos vaikų 

fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

IU mokytoja K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 



2022-11 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


