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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2023-01-02 Įstaigos 2023-2025 m. 

strateginio plano ir 2023 m. 

veiklos plano rengimo darbo 

grupės susitikimas. 

Direktorė J. Jucienė Darbo grupės nariai 

2023-01-06 Šventė „Trys karaliai. 

Atsisveikinimas su eglute“. 

Meninio ugdymo 

vadovė G. Buivydienė, 

IU mokytojos: 

D. Pranckaitienė,  

A. Glodenienė,  

S. Novogreckienė 

Visų grupių vaikai, 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjos, specialistai 

2023-01-09–20 Projektinė veikla „Sensorinių 

priemonių naudojimas vaikų 

kalbinio-emocinio ugdymosi 

veikloje“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė, 

logopedė  

V. Balčiūnienė 

Grupių vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos, specialistai 

2023-01-09 STEAM veikla  

,,Globokim paukštelius“. 

IU mokytoja  

A. Glodenienė 

,,Bitučių“ grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja 

2023-01-10 

 

 STEAM veikla ,,Bokštų 

statymas iš antrinių žaliavų“. 

IU mokytoja  

R. Mikalauskienė 

 

.,,Nykštukų‘‘ grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja  

2023-01-11 STEAM veikla  

,,Šviesos pasaulis“. 

IU mokytoja  

A. Glodenienė 

,,Boružėlių“ grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja 

2023-01-10 Seminaras “Atnaujintos PU 

ugdymo programos: 

formuojamasis vertinimas 

vaikų pasiekimams ir 

pažangai“. 

Mažeikių švietimo 

centras 

Direkt. pavaduotoja 

ugdymui  

R. Juočerienė,  

PU mokytojos  

V. Brencienė,  

J. Ambrozaitė,  

R. Gricienė,  

I. Novikovienė 

2023-01-09–13 

 

Projektinė veikla. 

Dalyvavimas visuotinėje 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

PU mokytoja  

I. Novikovienė 

Įstaigos bendruomenė  

2023-01-17 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka į 

melioratorių parkelį  

„Medžių stebėjimas žiemą“. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 



2023-01-19 Sveikatos rytmetis 

„Ekologiškos arbatos gėrimas 

su medumi“. 

IU mokytoja  

A. Glodenienė 

,,Boružėlių“ grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja 

2023-01-19 STEAM veikla lauko 

laboratorijoje. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-01-20 Sveikatos valandėlė  

„Česnakas nuo visų ligų“. 

IU mokytoja  

R. Mikalauskienė 

„Nykštukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-01-20 Tarptautinė sniego dienos 

paminėjimas  

„Sniego stebuklai“. 

IU mokytoja  

V. Vasarienė 

„Nykštukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-01-27 Mokymai  

„Lietuvos mažųjų žaidynės 

2023“. 

Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas ir 

Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros 

pedagogų asociacija 

Kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė 

2023-01-27 Įstaigos veiklos įsivertinimo 

kokybės grupės susirinkimas. 

Atsiskaitymas įstaigos tarybai, 

bendruomenei apie Įstaigos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

procesą ir rezultatus. 

Direktorė J. Jucienė Darbo grupės nariai 

2023-01 Vaikų dėmesingumo ugdymas. 

Projektinė veikla „Susikaupiu, 

sutelkiu, išlaikau dėmesį“, 

„Jogos žaidimas“. 

IU mokytojos:  

V. Petkevičienė,  

M. Bričkutė,  

S. Novogreckienė,  

S. Znutė,  

D. Pranckaitienė,  

A. Glodenienė,  

V. Poškuvienė 

„Drugelių“, 

„Kodėlčiukų“, 

„Boružėlių“, „Bitučių“ 

grupės vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos 

2023-01 

 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė, 

grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  

2023-01 Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Vyresniųjų ir PU 

grupių vaikai 

2023-01 Pedagoginio proceso priežiūra: 

Trumpalaikių IU ir PU grupių 

veiklų planavimas. 

Direktorė J. Jucienė,  

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė 

Mokytojos, specialistai 

2023-01 Įstaigos darbo grupių, VGK  

susirinkimų organizavimas 

(pagal poreikį). 

Direktorė J. Jucienė,  

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė 

Darbo grupių, VGK 

nariai, pedagogai, 

specialistai 

2023-01 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė  

V. Balčiūnienė 

Ugdytinių tėvai. 

2023-01 Individualios konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, galimų jų 

sprendimų būdų (pagal 

poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, 

grupių pedagogai. 



2023-01 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2023-01 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

Kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė 

Ugdytinių tėvai. 

2023-01 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal 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 

 

 

 

 

 

 


