
 

                                                
 

 

                                           KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

 

DARBO PLANAS 
2023 m. sausio mėnuo 

 

I. RENGINIAI 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

5 d. 10 val. Salė  Atsisveikinimas su eglute: spektaklis 

„Pasaka apie baltą pieštuką“. 

Etnokultūros 

komanda 

R. Vigelienė 

G. Brazinskienė 

6 d. 10 val. Salė Ryto pramoga „Iki pasimatymo, eglute“. Etnokultūros 

komanda 

R. Vigelienė 

G. Brazinskienė 

13 d. 8 val. Grupės  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

(pilietinė). Sausio 13-osios paminėjimas. 

„Pažink ir neužmiršk!“. Atminimo 

valandėlės. 

G. Žiužnienė 

16–20 d.  Grupės  I pusmečiui pasibaigus individualūs 

pokalbiai su tėvais „Mano vaiko 

pasiekimai“. 

Mokytojos  

16–20 d.   Logopedės konsultacijos dėl vaikų 

pusmečio ugdymosi pasiekimų. 

M. Unikaitė 

18 d. 14 val. Bendruom.  

kambarys 

Metodinės grupės pasitarimas „Dėl 

savaitinių ir kt. planų turinio formos 

planavimo“.  

N. Satkauskienė, 

G. Stundžienė 

19 d. 13.30 val. Salė  Mokytojų tarybos posėdis:  

1. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo 

2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn.: 

1.1. ikimokyklinio ugdymo programos 

vykdymas;  

1.2. priešmokyklinio ugdymo programos 

vykdymas;  

1.3. logopedo darbo rezultatų aptarimas; 

1.4. meninio ugdymo (muzika) mokytojo 

darbo aptarimas; 

1.5. meninio ugdymo (šokis) mokytojo 

darbo aptarimas. 

G. Stundžienė 

Data 

tikslinama 

  Mokymai lopšelio-darželio „Puriena“ 

mokytojoms (zoom platformoje)  

„Aukštesnio lygio klausimų 

formulavimas“. Lektorė G. Lečickienė, 

A. Nesterovienė 



 

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 

III. ORGANIZACINIAI DARBAI 

 

Administraciniai  susirinkimai (kiekvieną pirmadienį, atsakinga direktorė A. Nesterovienė). 

Pasitarimas pedagogams (3 d. 14 val., atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Z. 

Dzidzinavičienė). 

Paraiškos „Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos“ akreditacijai pildymas (darbo grupė, iki 16 d.) 

Vadovo ataskaitos už 2022 m. rengimas (iki 23  d., atsakinga direktorė A. Nesterovienė). 

Finansinės, statistinės ataskaitos rengimas (iki 20 d., atsakingos vyr. buhalterė R. Boiko, direktorės 

pavaduotoja ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Viešųjų pirkimų ataskaitos rengimas (iki sausio 31 d., atsakinga ūkvedė R. Kalvaitienė). 

Vidaus kontrolės ataskaitos rengimas (iki 20  d., atsakinga direktorė  A. Nesterovienė).  

Akcija „Padėkime miško gyventojams baltuoju metų laiku“ (gamtosauginis komitetas 

bendradarbiaujant kartu su „Atžalyno“ gimnazijos ekologų komanda ir su Kėdainių miškų urėdijos 

atstovais). 

Gamtosauginio kodekso atnaujinimas (iki 13 d., atsakingas gamtosauginis komitetas). 

Dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (atsakingos mokytojos R. Vigelienė, L. 

Rušienė). 

įmonės Thinking Organisations vadovė.  

25 d. 13 val. Salė  Paskaita Kėdainių rajono ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

„Matematinių gebėjimų ugdymas“.  

N. Satkauskienė ir 

L. Rušienė. 

26 d. 14 val. Bendruom. 

kambarys 

Metodinė valanda – gerosios patirties 

sklaida: informacijos iš seminarų 

perteikimas, lankstinukų pristatymas.  

N. Satkauskienė 

Data 

tikslinama 

  X Lietuvos vaikų ir moksleivių – 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 

konkursas „Tramtatulis“. 

G. Brazinskienė 

2 k. mėn. 
(penktad.) 

14 val. Bendruom. 

kamb. 

Veiklų, taikant „Mąstymo įpročių“ 

metodą,  aptarimas. 

G. Stundžienė 

R. Činikienė 

Data 

tikslinama 

  Išvyka į Ąžuoloto girininkiją. N. Satkauskienė  

 Data 

tikslinama 

 Kiemas  Žiemos šventė „Sniego diena“. R. Činikienė 

Data 

tikslinama 

  Partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ 

žiedas“ susitikimas. 

A. Nesterovienė 

L. Rušienė 

27 d. 12.30 val. Zoom 

platforma 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

Dėl Lopšelio-darželio direktorės Aušros 

Nesterovienės metų veiklos ataskaitos. 

R. Činikienė 

31 d. 14 val. Bendruom. 

kamb. 

Atviro stalo diskusija „Kaip padėti 

ypatingam vaikui?“. 

A. Nesterovienė 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

Visą mėn. Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Sporto salė, 

lauko aikštelės 

Fizinio aktyvumo pratybos: tinklinio ir 

badmintono žaidimai. 

Mokytojos 



Prevencinės programos „Kimochi“ vykdymas (ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojos).  

Dalyvavimas LŽJ (Lietuvos žaliųjų judėjimo) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje 

(GMP) (atsakingas gamtosauginis komitetas).    

Dalyvavimas ekologiniame konkurse „Žalioji palangė“ (grupių mokytojos). 

Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Mes rūšiuojam!“ (atsakinga mokytoja N. Satkauskienė).  

Projektas ,,Raidelės ir skaičiai“ („Žvirbliukų“ gr., mokytoja R. Vigelienė). 

       Maisto tvarkymo savikontrolės vidinio audito komisijos veikla (iki 27 d., atsakinga direktorės 

pavaduotoja ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Lopšelio-darželio „Puriena“ darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas. 2022 m. metinės užduotys 

(01-16 / 01-30 d., ūkvedė R. Kalvaitienė). 

Lopšelio-darželio „Puriena“ administracijos kasmetinės veiklos vertinimas. 2022 m. metinės 

užduotys (01-16 / 01-30 d., direktorė A. Nesterovienė). 

 

IV. STEBĖSENA 

 

Mokytojos A. Mikolajūnienės, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir 

mokytojos R. Venslovienės, dirbančios pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą,  

siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, veiklų priežiūra (atsakinga direktorės pavaduotoja 

ugdymui Z. Dzidzinavičienė, direktorė A. Nesterovienė). 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, metodai, jų įforminimas (atsakinga direktorės 

pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė). 

19 d. 8.50 val. atvira veikla „Žaidžiam pirštukais“ (meninio ugdymo (muzika) mokytoja G. 

Brazinskienė, „Viščiukų“ gr.). 

 

V. INFORMACIJA 

 

Nuo sausio 16 d. rajoninio parodos – konkurso „Gyvūnai šalia mūsų“ darbų paroda M. 

Daukšos viešojoje bibliotekoje (mokytoja N. Satkauskienė) 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                    Zita Dzidzinavičienė 

 

 

 


