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Diena Valanda Priemonė 
Koordinuoja 

(dalyvauja) 
Vieta 

Tarptautinė vaikų gynimo diena! 

Kalendorinės vasaros pradžia  

1 – 30  

Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

projekto „Šiltnamis – edukacinė erdvė visus metus“ 

veiklos. 

D. Dambrauskienė  

Mokytojai 
Šiltnamis 

4 
10.00 – 

12.00 

Nuotolinis renginys „Sveikų santykių ABC: nuo 

asmeninio saugumo iki klestinčios ateities” 

(www.moteruinformacijoscentras.lt; www.lygus.lt) 

Pageidaujantys, 

užsiregistravę 

 

Zoom aplinka 

  9/22 
  8.00 – 

15.30 

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo 

projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas 

Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymų programa 

„Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas. 

Kaip dirbti su ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniais?“. 

R. Ratkevičienė 

J. Stirbienė 

V. Šalčienė 

Nuotolinis 

    10    16.15 
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Vėjūnė“ išleistuvės 

į mokyklą. 

S. Sipavičienė 

L. Motiejūnienė 

S. Karpienė 

R. Ratkevičienė 

L. Neverauskienė 

  Teritorija 

11 16.15 
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Lašas“ išleistuvės į 

mokyklą. 

  S. Sipavičienė 

A. Lagunavičienė 

R. Žukauskaitė 

R. Ratkevičienė 

L. Neverauskienė 

  Teritorija 

  iki 12   

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 2020-2021 

metų veiklos įsivertinimas pagal „Kvalifikacijos ir 

2020-2021 m. m. veiklos įsivertinimo“ anketas. 

 R. Ratkevičienė 

 J. Tėvelytė 
 

     15  13.15 

Darželio tarybos posėdis: 

 Dėl 2021 m. biudžeto pristatymo ir stvarstymo. 

 Dėl 1,2 % GPM pritraukimo ir panaudojimo. 

 Dėl įstaigos 2021-2022 m. m ugdymo 

organizavimo modelių svarstymo. 

 Dėl įstaigos darbo vasarą svarstymo. 

 Dėl naujų narių į Darželio tarybą rinkimų 

organizavimo. 

 Einamieji klausimai. 

Darželio taryba 

S. Sipavičienė 

  I. Jurevičius 

 

  Salė 

http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
http://www.lygus.lt/


23 

 

 

 

 

 

 

   13.15 

  Mokytojų tarybos posėdis: 

 Dėl 2020-2021 m. m. ugdymo turinio projektų 

įgyvendinimo analizės ir išvadų, idėjų 2021-

2022 m. m. 

 Dėl tyrimo „Ugdymo pasiekiamai, atitinkantys 

vaiko raidą“ pristatymo. 

 Dėl vaiko gerovės komisijos 2020-2021 m. m. 

veiklos pristatymo. 

 Dėl tėvų tyrimo (anketinės apklausos) dėl 

ugdymo kokybės įstaigoje pristatymo. 

 Einamieji klausimai. 

Mokytojų taryba    Salė 

23 11.00 

Darbo grupės ,,Lietuvos valstybinėms, tautinėms 

šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir 

pravesti tradicinis renginys ,,Lietuvoje Joninės – 

Rasos“, plėtojant STEAM veiklas. 

Darbo grupė 

Mokytojai 
 Teritorija 

7, 8, 

10, 11, 

28,29 

 

13.15 

Darbo grupės pasitarimas dėl leidinio STEAM 

ugdymo(si) praktikos įstaigoje rengimo, įstaigos 

įsivertinimui atlikti pagal STEAM strategiją ir 

kriterijų atitikimą Europos STEAM mokyklų tinklo 

akreditacijai 

R. Ratkevičienė ir 

darbo grupė 2021-

03-30 Nr. V-66 

 

Salė 

 13.15 
Darbo grupės pasitarimas dėl „Ikimokyklinio 

ugdymo programos“ atnaujinimo. 
Darbo grupė Salė 

Pastaba: planas mėnesio eigoje papildomas, koreguojamas.  
Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 
 

 

          

                           

 


