
 

 

VEIKLOS PLANAS 

2021 m. gruodžio mėn. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data 
Atsakingas 

asmuo 
Aptarta 

1.  Administracijos susirinkimai 06,13,20,27 D.Šalkauskienė 
 

Pagal poreikį 

2.  Metodinis pedagogų posėdis „2022 metų veiklos 
gairių nusimatymas ir aptarimas“ 

07 D.Šalkauskienė 
L.Anuprevičienė 

Mok.tar. 
susirinkimas 

3.  Mokytojų tarybos posėdis „2021 m. įstaigos 
veiklos ataskaita. 2022 m. įstaigos veiklos plano 
projekto pristatymas. Pedagogų profesinės 
sklaidos vertinimas“ 

21 D.Šalkauskienė Visose 
tarybose 

4.  Įstaigos tarybos posėdis „2021 m. įstaigos veiklos 
plano ir 2022 m. veiklos plano projekto aptarimas. 
Mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų 2022-
2024 m. atestacijos programos aptarimas. 2021 m. 
vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 

28 G.Pociuvienė Visose 
tarybose 

5.  Vykdyti Įstaigos Platųjį auditą Mėn. eigoje VAK grupė Mok.tar. 
susirinkimas 

6.  Rengti 2021 metų veiklos ataskaitą, nusimatyti 
gaires 2022 metų veiklos planui  

Mėn. eigoje D.Šalkauskienė Visose 
tarybose 

7.  Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 
psichologės Linos Noreikienės paskaita 
mokytojams  „Emocijų ir elgesio sutrikimų 
turintys vaikai“ 

08 
Nuotoliniu 

būdu 

VGK komisija Metodinis 
pasitarimas 

8.  Dalyvauti Klaipėdos miesto Ievos Simonaitytės 
bibliotekos organizuojamoje akcijoje „Tvarių 
eglučių kiemelis“ 

Nuo gruodžio 
8 d.  

D.Paškauskienė Metodinis 
pasitarimas 

9.  Organizuoti lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
bendruomenės eglučių ir kalėdinių žaisliukų 
parodą darželio kieme 

Nuo gruodžio 
8 d. 

Bendruomenė Mok.tar. 
susirinkimas 

10.  Organizuoti ugdytinių piešinių parodą „Senių 
besmegenių šalyje“ 

Nuo gruodžio 
13 d. 

D.Paškauskienė Mok.tar. 
susirinkimas 

11.  Organizuoti Respublikinę virtualią parodą 
„Stebuklinga kalėdinė kojinė“ 

01-20 d. V.Biliukevičienė 
I.Kiršytė 

Mok.tar. 
susirinkimas 

12.  Dalyvauti projekto „Vokiečių kalba su kiškiu 
Hansu“ nuotolinėje pamokėlėje 

16 d.  
9.00 val. 

R.Kaušakienė Mok.tar. 
susirinkimas 

13.  Dalyvauti Respublikiniame projekte-iniciatyvoje 
„Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk 
Kalėdas“ 

13-16 d. G.Pociuvienė 
 

Mok.tar. 
susirinkimas 

14.  Organizuoti kalėdinę popietę bendruomenei 
„Kalėdiniai pašnekesiai“. Atsisveikinimas su 
darbuotojomis Tania Brusokiene ir Onute 
Gubistiene 

22 d.  
13.30 val. 

G.Pociuvienė Įstaigos tar. 
susirinkimas 

15.  Dalyvauti kalėdiniuose grupių renginiuose: 

„Kankorėžiukų“ gr.,       15 d. 9.30 val. 

„Ežiukų“ gr.,                  15 d. 11.00 val.  

„Meškučių“ gr.,             16 d. 14.30 val.  

„Aitvarėlių“ gr.,             16 d. 15.30 v al.  

„Voveriukų“ gr.,            17 d. 11.30 val.  

 
15-23 d. 

O.Gubistienė, 
grupių 

mokytojos 

Mok.tar. 
susirinkimas 



„Peledžiukų“ gr.,           17 d. 15.00 val.  

„Spinduliukų“ gr.,         21 d. 14.00 val.  

„Boružiukų“ gr.            23 d. 15 val.  

16.  Vykdyti Lietuvos futbolo federacijos projektą 
„Futboliukas“ 

Visą mėn. G.Pociuvienė Mok.tar. 
susirinkimas 

17.  Vykdyti projektą „Sveikata visus metus“. 
Gruodžio mėn. iššūkis „Nuo pažinimo – sveikatos 
link“ 

Mėn. eigoje Visos gr.  Mok.tar. 
susirinkimas 

18.  Apibendrinti projektą „Sveikata visus metus“. 
Dalyvauti projekto „Sveikata visus metus“ 
baigiamojoje konferencijoje 

17 d. 
12 val. 

G.Pociuvienė ir 
grupės nariai 

Registracija 
iki gruodžio 
10 d. 

19.  Vykdyti projektą „Sveika mokykla“. Dalintis 
gerąja patirtimi tema „Bendri sveikatinimo 
projektai partneriams atveria duris į naujų 
galimybių pasaulį“ 

Iki 15 d. G.Pociuvienė Mok.tar. 
susirinkimas 

20.  Vykdyti projektą “Ponas mikrobas“ „Meškučių“ 
gr. 

Visą mėn.  L.Paukštienė Metodinis 
pasitarimas 

21.  Vykdyti „Voveriukų“ grupės projektą „Augu 
sveikas, kaip ridikas“ 

Visą mėn. L.Lygnugarienė Metodinis 
pasitarimas 

22.  Vykdyti ir aptarti socialinių emocinių įgūdžių 
ugdymo projektą „Zipio draugai“ 

Mėn. eigoje V.Biliukevičienė 
L.Butrimienė 

Mok.tar. 
susirinkimas 

23.  Vykdyti ir apibendrinti emocinių įgūdžių projektą 
„Kimochis“ 

 Mėn. eigoje L.Paukštienė Mok.tar. 
susirinkimas 

24.  Dalyvauti projekte „Teniso integracija Lietuvos  
mokyklose ir darželiuose 

Mėn. eigoje G.Pociuvienė Mot.tar. 
susirinkimas 

25.  Apibendrinti, kaip sekėsi dalyvauti sveikatą 
stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“  
vykdant įstaigos sveikatos stiprinimo programą 
„Pažadas sveikatai“ 

29 G.Pociuvienė ir 
grupės nariai 

Mok.tar. 
susirinkimas 

     

Ugdomoji priežiūra 

Eil.Nr. Ugdomosios veiklos stebėsena Data 
1. 
2. 

Kalėdinių veiklų organizavimo efektyvumas ir veiksmingumas 
Planavimo kokybė 

I-II 
II-IV 

 


