
                                                           
               

   

                                           KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

DARBO PLANAS 

2022 M. RUGPJŪČIO–RUGSĖJO  MĖN. 
                                     

I RENGINIAI 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

RUGPJŪČIO MĖNUO 

24 d. 13val. Salė Metodinis „Dėl mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų savianalizės“ 

(mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

metinės veiklos įsivertinimas) 

Z. Dzidzinavičienė 

N. Satkauskienė 

25 d. 17.30 val. Salė  Naujai atėjusių vaikų tėvų susirinkimas.  

Paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“ 

Lektorė: psichologė A. Jakutienė. 

A. Nesterovienė 

Z. Dzidzinavičienė 

27 d. 9 val. 

 

Krekenavos 

regioninis 

parkas 

Gerosios patirties sklaidos renginys 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

bendruomenei „Estetinės gamtinės 

aplinkos kūrimas“. 

(Renginys finansuojamas projekto 

„ERASMUS“ KA229 „Eco child“ lėšomis 

(2019-1-EL01-KA229-062519_3). 

A. Nesterovienė 

 30 d. 13 val. Salė  Visuotinis darbuotojų susirinkimas: 

1. Dėl atnaujintų tvarkų pristatymo.  

2. Dėl įstaigos finansinės padėties. 

3. Dėl ūkinės veiklos. 

A. Nesterovienė 

R. Kalvaitienė 

31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salė  Mokytojų tarybos posėdis: 

1. 1. Dėl ikimokyklinių / priešmokyklinių 

grupių mokytojų, papildomo ugdymo 

pedagogų ugdymo planų 2022–2023 m. m. 

tvirtinimo. 

2. 2. Dėl priešmokyklinių grupių ir 

ikimokyklinių grupių komplektų, vaikų 

sąrašų tvirtinimo, pedagogų darbo krūvio 

pasiskirstymo, tarifinių sąrašų. 

3. 3. Dėl pasiruošimo naujiems mokslo 

metams įvertinimo. 

G. Stundžienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUGSĖJO MĖNUO 

 

1 d. 10 val. Kiemas Rugsėjo 1-osios šventė „Vasarėlę 

palydėkim, į darželį paskubėkim“. 

Darbo grupė 

1 d.  17.30 val. Kiemas Renginys darželio bendruomenei 

„Mąstymas. Vaizduotė. Emocijų raiška per 

fotografiją“ I dalis  

(renginys organizuotas pagal projektą Nr. 

2020-1-LT01-KA101-077615 „Ankstyvojo 

mąstymo mokykla – mokymasis mokyti 

kitaip“). 

A. Nesterovienė 

5–7 d. 17.15 val. Grupės Tėvų susirinkimų savaitė. Mokytojos  

10 d. 10.30 val. Bendruom

enės 

kambarys 

VGK posėdis: 

1. Dėl švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymo (koregavimo) ir tvirtinimo 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje. 

2. Dėl grupėse elgesio problemų 

turinčių vaikų. 

Z. Dzidzinavičienė 

 

9 d.  Bendruom

enės 

kambarys 

Mokyklos tarybos posėdis  „Dėl 

darbuotojų etatų, darbo krūvių 

peržiūrėjimo ir paskirstymo (tarifikacija)“. 

R. Činikienė 

13–17 d.   Europos judumo savaitės renginiai  Z. Dzidzinavičienė 

K. Orechovaitė 

14 d. 13 val. Salė  Metodinė valanda – gerosios patirties 

sklaida: informacijos iš seminarų 

perteikimas, lankstinukų „Adaptacija 

darželyje“ (L. Rušienė); „Vaiko adaptacija 

darželyje: pokyčiai tėvams“ (G. S. 

Žiužnienė) pristatymas. 

N. Satkauskienė 

12–13 d. 17 val. Salė  Seminaras bendruomenei „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Kaip susikalbėti?“ 

Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas, 

psichoterapeutas. 

(Seminaras finansuojamas Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos). 

A. Nesterovienė 

14 d. 17.30 val. Salė  Visuotinis tėvų susirinkimas. 

Pristatymas „Mąstymo įpročių“ ugdymo 

metodo taikymas Kėdainių lopšelyje-

darželyje „Puriena“ (pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos veklas). 

A. Nesterovienė   

G. Stundžienė 

 

15 d. 17.30 val. Bendruom

enės 

kambarys 

Tėvų komiteto susirinkimas: 

1. Dėl tėvų komiteto sudėties atnaujinimo.  

2. Einamieji klausimai. 

A. Varkulienė 

15 d. 13.00 val. Bendruom

enės 

kambarys 

Metodinės grupės pasitarimas „Dėl 

savaitinių ir kt. planų turinio planavimo 

formos“.  

N. Satkauskienė 

21 d.  14 val. Bendruom

enės 

kambarys 

„Mąstymo įpročių“ diegimo veiklų 

aptarimas. 

G. Stundžienė 



 

II. PROJEKTO „SVEIKATA – RAKTAS Į SĖKMINGĄ UGDYMĄ(SI)“ 

VEIKLOS 

Projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo 

lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos 

fondas 

22 d. 17.30 val. Salė Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų 

susirinkimas.  

Užsienio kalbų programos pristatymas. 

Pristatymas „Mąstymo įpročių“ ugdymo 

metodo taikymas Kėdainių lopšelyje-

darželyje „Puriena“ (pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos veklas). 

A. Nesterovienė 

A.   Bilinskienė 

G. Stundžienė 

23 d. 14 val. Salė  Renginys bendruomenei „Mąstymas. 

Vaizduotė. Emocijų raiška per fotografiją“ 

II dalis ( renginys organizuotas pagal 

projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077615 

„Ankstyvojo mąstymo mokykla – 

mokymasis mokyti kitaip“). 

A. Nesterovienė 

26 d. 14 val. salė Seminaras „Mokytojo padėjėjo vaidmuo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ .  

Lektorės: Kristina Orechovaitė, Kėdainių 

visuomenės sveikatos biuro specialistė, 

Daiva Mačiulienė, mokytojo, dirbančio 

pagal ikimokyklinio (priešmokyklinio) 

ugdymo programą, padėjėja. 

A. Nesterovienė 

R.  Kalvaitienė 

27 d. 13 val. Salė   Mokymai Kėdainių r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams „Mąstymo įpročių“ ugdymo 

metodo taikymas Kėdainių lopšelyje-

darželyje „Puriena“. Lektorė – mokytoja 

metodininkė Greta Stundžienė (pagal 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programos veiklas). 

Z. Dzidzinavičienė 

29 d. 10.30 val. Kiemas  Mykolinės. G. Brazinskienė 

30 d. 10.30 val. Gegučių 

parkas 

 „Nykštukų“ gr. išvyka į Gegučių parką. N. Satkauskienė 

30 d. 13.30 val. Salė „Mąstymo įpročių“ diegimo veiklų 

aptarimas. 

G. Stundžienė 

R. Činikienė 

Visą 

mėn.  

17.30 val. Sporto 

salė 

Projektas „Psichologinis atsparumas ir 

ugdymas stiprinant bendruomenę: nuo 

atidumo sau iki pasirūpinimo kitais". 

Mankštos lopšelio-darželio „Puriena“ 

darbuotojams (finansuojama Kėdainių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis).  

A. Nesterovienė 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  



 

III. ORGANIZACINIAI DARBAI 

 
Administraciniai  susirinkimai (kiekvieną pirmadienį 9 val., atsakinga direktorė A. 

Nesterovienė). 

Pasitarimai pedagogams (pirmą mėn. pirmadienį 14 val., atsakinga direktorės pavaduotoja 

ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Vaikų asmens bylų, aplankų, grupių el. dienynų tvarkymas (iki 6 d.). 

Etatų sąrašų bei duomenų, reikalingų lėšų planavimui, rengimas (atsakinga direktorė A. 

Nesterovienė ir vyriausioji buhalterė R. Boiko). 

III ketvirčio inventoriaus nurašymas (iki rugsėjo 16 d., atsakinga ūkvedė R. Kalvaitienė ).  

Dalyvavimas projekto „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant 

„Mąstymo įpročių: metodą“ baigiamajame renginyje (A. Nesterovienė, Z. Dzidzinavičienė, R. 

Činikienė. G. Stundžienė). 

Rajoninis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Edukacinės veiklos 

lauko aplinkoje“ (atsakinga mokytoja metodininkė G. Stundžienė). 

Dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (atsakingos mokytojos metodininkės, 

dirbančios, pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas R. Vigelienė ir L. Rušienė). 

Dalyvavimas Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ organizuojamame kūrybinių darbų 

plenere po atviru dangumi „Gamtos spalvos“. Kilimas „Miško paslaptys“ (atsakinga mokytoja 

metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, L. Rušienė). 

            Projekto „Sportuosi – būsi sveikas“ vykdymas (atsakinga mokytoja metodininkė dirbanti, 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, R. Vigelienė). 

Prevencinės programos „Kimochi“ vykdymas (atsakingos grupių mokytojos).  

Akcija (šiltuoju metų laiku) „Mankštų karuselė“ (sveikatingumo grupė). 

Konkursas „Kamštelių vajus 2022“ (GMP komitetas). 

Sudaryti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių socialinius pasus (iki rugsėjo 16 

d., atsakinga vyresnioji logopedė M. Unikaitė). 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas (iki rugsėjo 12 d., atsakinga direktorės 

pavaduotoja ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Akcija „AKS matavimas darbuotojams“ (atsakinga visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Kristina Orechovaitė).  

Gerumo akcija „Mums rūpi gyvūnai“ (nuo rugsėjo 26 d., mokytoja metodininkė, dirbanti, 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, N. Satkauskienė). 

 

IV. STEBĖSENA 

 „Mąstymo mokyklų“ elementų taikymas ugdymo procese (atsakingi: direktorė A. 

Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė).  

Vaikų, pradėjusių lankyti darželį, adaptacija (atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui 

Dzidzinavičienė). 

Veiklos planavimas, dokumentų pildymas, priežiūra, dokumentų kultūra (atsakinga 

direktorės pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė). 

Informacijos tėvams pateikimas, jos kokybė (atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Z. 

Visą mėn.  

 

 

Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Sporto salė, 

lauko aikštelės 

 

Fizinio aktyvumo pratybos: tinklinio 

ir badmintono žaidimai. 

 

Mokytojos 

 

 

15 d. 16 val. Kiemo 

aikštelės 

Sporto pramogos su tėveliais „Su 

mama ir tėčiu – visada laimėsiu“. 

R. Venslovienė 

R. Dirmantienė 



Dzidzinavičienė). 

            Vyresniosios mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, A. 

Mikolajūnienės veiklos priežiūra (rengimasis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai) (atsakingi: 

direktorė A. Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Dzidzinavičienė).  

 

V. INFORMACIJA 

 
Atviros veiklos: 

13 d. 9 val. „Rudens spalvos aplink mane“ (vyresnioji mokytoja A. Mikolajūnienė, „Boružiukų“ 

gr.);  

23 d. 9 val. „Rudens spalvos“ (vyresnioji mokytoja M. Mockienė, „Viščiukų“ gr.). 
         

Parodos:  

Nuo 19 d.  paroda „Rudens miško pasaka“ (vyresnioji mokytoja V. Budzilienė) 

            

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui                                                           Zita Dzidzinavičienė 
 


