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VEIKLOS PLANAS 2022 M. SAUSIO MĖNESIUI 
 

2022-01-03   

Visaginas 

 

Data 

 

Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-01-25 13.15 

Muzikos salė 

Mokytojų tarybos posėdis 

 

Direktorė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VISI pedagogai 

2022-01-26 13.15 

Muzikos salė 

Bendruomenės susirinkimas Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui, 

VISAS 

nepedagoginis 

personalas 

Per mėnesį L.d. patalpos Vaiko ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų vertinimo veiksmingumo, 

tikslingumo aptarimas ir 

analizavimas.  

Pavaduotojas 

ugdymui 

Per mėnesį L.d. patalpos Respublikinio  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projekto „Padovanokim paukšteliui 

lesyklėlę“ organizavimas. 

V. Katyševa 

L. Minič 

N. Vetochina 

Per mėnesį L.d. patalpos Projektas „Optinės disgrafijos 

prevencija darželyje“. 

N. Kabajeva 

N. Solovjova 

2022-01-13 8.00-8.10 

L.d. patalpos 

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, 

nes liudija“ minint Sausio 13-ąją. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui, 

pedagogai 

 

Per mėnesį L.d. tvora 

parodoms 

Vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių 

darbelių paroda lopšelio – darželio 

bendruomenei  „Mus sušildys 

pirštinytės“ 

J. Vasilčikova, 

I. Semenej 

 

Iki 2022-01-20 L.d. patalpos Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano 2022 m. ir 2021 m. ataskaitos 

rengimas. 

VGK 

Iki 2022-01-20 L.d. patalpos Mokytojų metodinės grupės veiklos 

ataskaita už 2021 metus. 

L. Minič 

2022-01-11 L.d. patalpos „Tarptautinė AČIŪ dienos“ 

minėjimas darželio ugdytiniams. 

Metodinė grupė 
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Per mėnesį L.d. patalpos Specialistų (A,B,C lygio) pagal 

pareigybes veiklos vertinimas, 

užduočių nustatymas, analizė. 

Direktorius, 

V. Misiūnienė, 

J. Gaškova 

Per mėnesį L.d. patalpos Specialistų (D lygio) pagal 

pareigybes veiklos vertinimas 

V. Misiūnienė 

Per mėnesį L.d. patalpos Darbuotojų sauga ir sveikata. 

Darbuotojų instruktavimas ir 

mokymas saugos ir sveikatos 

klausimais.  Darbuotojų mokymai. 

V. Misiūnienė 

Per mėnesį L.d. teritorija Darbuotojų instruktavimas ir 

mokymas saugos ir sveikatos 

klausimais. 

Darbuotojų mokymai. 

Patalpų saugių darbo vietų 

patikrinimas. 

Darbuotojų sveikatos knygelių 

patikrinimas. 

Teritorijos apžiūra. 

V. Misiūnienė 

Iki 2022-01-20 L.d. patalpos Mokyklos metinės veiklos 

ataskaitos už 2021 m.:  

strateginio plano įgyvendinimo,  

veiklos plano įgyvendinimo,  

direktoriaus veiklos ataskaita,  

vaiko gerovės komisijos ataskaita. 

Teikia siūlymus dėl l-d darbo 

tobulinimo, saugių ugdymo ir 

darbo sąlygų sudarymo, talkina 

formuojant l-d materialinius, 

finansinius ir intelektinius išteklius. 

L.d. taryba 

Kas savaitę 

trečiadieniaias 

13.15 

Direktorės 

kabinetas 

STEAM laboratorijos įrengimo ir 

paruošimo darbai 

 

Direktorė, lopšelio-

darželio 

bendruomenė, 

darbo grupė 

2022-01-12 

 

13.15 

Direktorės 

kabinetas 

Infrastruktūros atnaujinimo, sporto 

įrangos ir muzikos salės remontų 

projektų paruošimas. Programos 

„Svajonių darželis“ rengimas. 

 

Direktorė, lopšelio-

darželio 

bendruomenė, 

darbo grupė 

Per mėn.  Lopšelio-

darželio 

grupės 

Inspektavimas, priežiūra, 

stebėjimai. 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, metodinės 

grupės nariai 

 

 

Direktorė           Olga Mazniova 

 

 

 


