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VEIKLOS PLANAS 2022 M. KOVO MĖNESIUI 
 

2022-02-28  

Visaginas 
 

Data Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-03-01 Lopšelis-

darželis. 

(kiekvienoje 

grupėje 

atskirai) 

Užgavėnės 

„Mūsų blynai patys skaniausi, o muzika 

garsiausia“. 

Muzikos vadovė 

V. Cvirkaitė-Bendelston 

L.  Peresada 

S. Naguj 

L. Minič 

J. Veselova 

l.- d. pedagogai 

2022-03-08 Muzikos salė 

(kiekvienoje 

grupėje 

atskirai) 

Koncertas „Darželio gimimo diena,  

tarptautinė moters diena „Su kovo 8-ja, mylimos 

moterys!“  

Meninio ugdymo 

mokytoja, 

grupių auklėtojos, 

direktorė 

2022-03-08 Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio 36 – ojo gimtadienio renginio 

organizavimas. 

Darželio taryba, muzikos 

vadovė, lopšelio-darželio 

bendruomenė 

2022-03-09 Muzikos salė 

13.15 

Psichologo konsultacija „Bendravimo būdai su 

ypatingais vaikais“  

Psichologė  

J. Malyševa, socialinė 

pedagogė T. Skutkevič 

2022-03-10 

 

 

Lopšelis-

darželis 

(kiekvienoje 

grupėje 

atskirai) 

Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės dienos 

minėjimas.  

„Šokam, šokam ratelių...“ - lietuviškų ratelių 

valandėlė ir skaitovų konkursas „Lietuvėlei 

gražiausi žodžiai“ 

Muzikos vadovė 

V. Cvirkaitė-Bendelston 

R. Vanagaitė 

O.Trokš 

N.Vetochina 

2022-03-17 Muzikos salė 

13.15 

Pedagogų susirinkimas  „Vaiko ugdymo(si) 

pažangos ir pasiekimų vertinimo proceso 

tobulinimas. Tėvų informavimo sistemos 

veiksmingumo analizė, tėvų pajungimas prie 

www.musudarzelis.lt sistemos”. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

MG nariai 

2022-03-24 Metodinis 

kabinetas 

13.00 

Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK pirmininkas, nariai 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Kūrybinių darbelių paroda „Apskritimas ir 

apskritimai“. su ugdytiniais ir tėveliais gr. 

„Vesnianočka“. 

 

L.  Peresada 

S. Naguj 

 

2022-03-16 Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės plačiojo ir 

giluminio įsivertinimo atlikimas 

 

Direktorius, darbo grupė 

1 2 3 4 

Per mėn. Lopšelis-

darželis  

Grupių  „Bitutės“ ir  „Boružėlės“ vaikų ir 

suaugusiųjų  grupės projektas „Sodo ir daržo 

gerybės“.  

Grupių  „Bitutės“ ir  

„Boružėlės“ pedagogai 

http://www.musudarzelis.lt/


 2 2 

 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Konsultuoti pedagogus ugdymo proceso, veiklos 

planavimo, organizavimo, programos 

įgyvendinimo ir priežiūros klausimais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

2022-03-21  

2022-03-25 

Lopšelis-

darželis 

(kiekvienoje 

grupėje 

atskirai) 

„Savaitė be patyčių!“. Socialinė pedagogė  

T. Skutkevič, 

Psichologė  

J. Malyševa 

Visagino Atgimimo 

gimnazijos socialinė 

pedagogė S. 

Trukšaninienė ir 

Mokinių Seimas  

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Priežiūros kryptis, numatyta stebėti 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdomosios 

veiklos planavimo elektroniniame dienyne „Mūsų 

darželis“, teminio plano orientuoto į vaiko 

pasiekimus, tobulinimas“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Paukščių namelių įrengimas lopšelio-darželio 

teritorijoje 

Tėvų komiteto nariai. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė. 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio teatro festivalio „Pasakų šalyje“ 

nuostatų rengimas ir miesto  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams  teikimas 

I. Petrova 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio 2021–2026 metų strateginio 

plano rengimas pagal naujus dokumentus, 

vykdymas stebėsena, analizė, informavimas 

bendruomenės 

Direktorius, darbo grupė 

Trečiadieniai

s 

13.15 

Direktorės 

kabinetas 

STEAM laboratorijos įrengimo ir pasiruošimo 

darbai 

 

Direktorė, lopšelio-

darželio bendruomenė, 

darbo grupė 

Pirmadieniai

s 

 

 

13.15 

Direktorės 

kabinetas 

Infrastruktūros atnaujinimo, sporto įrangos ir 

muzikos salės remontų projektų paruošimas. 

Programos „Svajonių darželis“ rengimas. 

 

Direktorė, lopšelio-

darželio bendruomenė, 

darbo grupė 

Antradieniai

s 

13.15 

Muzikos 

salė 

Pedagogų pasitarimai Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Per mėn. Nuotoliniu 

budu 

„Besimokančių darželio tinklo“ organizuojami 

mokymai 

Direktorė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Viešųjų pirkimų plano sudarymas, įgyvendinimas, 

priežiūra ir kontrolė. 

Direktorius, 

V. Misiūnienė, 

J. Gaškova 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Inventorizacijos komisijos darbai grupėse. Inventorizacijos 

komisija 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                               Irina Petrova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


