
MĖNESIO PLANAS 

2019 M. GEGUŽĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Socialiniai 

partneriai 

(pastabos) 

1. Motinos dienos renginiai D.Kantienė 

Grupių 

auklėtojos 

02  

2. 

 

Vaiko gerovės komisijos posėdis  

▪ dėl prevencinių programų „Kimochis“ ir 

„Zipio draugai“ aptarimo 

▪ dėl švietimo pagalbos teikimo 2019-2020 

mokslo metais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

D.Gudžiūnienė 

G.Šimkutė 

03  

3. Mokytojų pasitarimas  

▪ dėl vaikų pasiekimų ir pažangos 

apibendrinimo ir informacijos perdavimo 

▪ dėl vaikų mokyklinės brandos vertinimo ir 

rekomendacijų parengimo 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

06  

4. Spektaklis vaikams „Kaip drevinukas laimę 

surado“ 

Teatras 

„Drevinukas 

07  

5. Šeimos dienos renginiai D.Kantienė 

Grupių 

auklėtojos 

08, 

09,15,16 

 

6. Parengti rekomendacijas tėvams apie vaikų, 

turinčių mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios 

raidos įveikimo būdus 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

09  

7. Atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“ V.Bružienė 

 

13-17  

8. Erasmus + edukacinis renginys 

„Ekomobilis“, „Ekolaboratorija“ grupėse 

„Gandriukai“, „Bitutės“, „Drugeliai“, 

„Zuikiai“ 

V.Antanavičiūtė 14,15 Kauno 7 forto 

muziejus 

9. Pranešimas „Vaikų emocinės problemos ir 

jų sprendimo būdai“ socialinių partnerių 

renginyje 

V.Kaluževičienė 14 l/d „Varpelis“ 

10. Pasaulinė orientavimosi diena Kalniečių 

parke 

I.Pavlovskienė 

V.Kaluževičienė 

I.Paškauskienė 

15 LOSF, OK 

11. Įstaigos tarybos posėdis  

▪ dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo modelių 2019-2020 mokslo metams 

▪ dėl darbo vasarą 

V.Bružienė 

G.Šimkutė 

15  

12. Darbo grupės pasitarimas dėl įstaigos 

veiklos įsivertinimo 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

16  

13. Edukacinis renginys „Žiogas Zigmas 

Žalgirio mūšyje“ grupių „Pelėdžiukai“, 

„Katinėliai“, „Drugeliai“ vaikams 

D.Gudžiūnienė 

 

21 Kauno lėlių 

teatras 

14. Papildyti grupių aplinkas naujomis V.Bružienė 22  



sensorinėmis priemonėmis, skirtomis 

vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų 

D.Gudžiūnienė 

15. Akcija visai bendruomenei, siekiant ugdyti 

vaikų ekologinę kultūrą 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

23  

16. Darželinukų futbolo lyga I.Pavlovskienė 

J.Zovė 

24 Futbolo 

federacija 

17. Mokytojų tarybos posėdis „Ugdymo metodų 

ir strategijų pritaikymas specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams. Žinių ir pasiekimų 

vertinimas“ 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

28  

18. Seminaras „Emocinio intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymas, naudojant 

Limbinio mokymosi metodiką 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

29 Šiuolaikinių 

inovacijų 

diegimo ir 

kompetencijų 

ugdymo 

centras 

19. Renginys priešmokyklinių grupių vaikams 

„Vaikystės saulutė“ 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

D.Kantienė 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 


