
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“  

 

BENDRADARBIAVIMO PLANAS 2022 M. I PUSMEČIUI 

 

Tikslas – sudaryti prielaidas sėkmingai vaikų adaptacijai ir ugdymuisi mokykloje, kurti su Kauno 

lopšeliu-darželiu „Vaivorykštė“ partnerystės ryšius, bendradarbiavimo kultūrą, siekiant atvirumo, 

socialinio dialogo, veiklos įvairovės, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir  patirties pasidalinimo.  

Uždaviniai:  

1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. 

2. Organizuoti renginius darželio vaikams. 

3. Dalyvauti ir organizuoti bendrus renginius. 

4. Dalintis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.  

5. Teikti grįžtamąjį ryšį apie ugdytinių adaptaciją, tolimesnį ugdymąsi mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas * Pastabos 

1 Bendradarbiavimo sutarties atnaujinimas/sudarymas, 

sutarties testo derinimas, pasirašymas  

Vasaris-kovas  

2 Bendradarbiavimo planų sudarymas Vasaris-kovas   

3 Mokyklos ir darželių vadovų/pavaduotojų susitikimai Vasaris-kovas   

4 Mokyklos komandos susitikimas su lopšelio-darželio 

„Vaivorykštė“ priešmokyklinės grupės tėvais 

Vasario 8 d.  

5 Integruota nuotolinė pamoka  „Pelėdžiukų mokykla“ Vasaris   

6 Integruota veikla pasaulio pažinimo laboratorijoje 

„Tyrinėjame drauge“ 

Vasaris   

 Renginys, skirtas Kauno lopšelio-darželio 42 – jam 

gimtadieniui ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Vasario 15 d.  

10.00 val. 

Lopšelyje-

darželyje 

7 Virtualus susitikimas progimnazijoje su būsimųjų pirmokų 

tėveliais, prisijungimo nuoroda žr. 

www.mazvydas.kaunas.lm.lt  

Vasario 24 d. 

17.30 val.  

 

8 Nuotolinis tėvelių surinkimas „Ar jau laikas krauti kuprinę?“ 

Psichologės, soc. pedagogės pokalbis apie pasirengimą 

mokyklai 

Kovas   

9 Integruota veikla mokykloje „Mokyklos labirintais“ Kovas   

10 Sporto šventė „Linksmosios estafetės“ Balandis   

11 Integruota šokio ir muzikos pamoka „Vienas, du, mes kartu“ Balandis   

12 Darželio mokinių kūrybinių darbų eksponavimas mokykloje Gegužė   

13 Spektaklis „Raidžių paradas“ Gegužė   

14 Sporto šventė stadione Gegužė   

15 Pirmosios pamokėlės mokykloje Birželis   

16 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinių klasių 

mokytojų pokalbis apie  vaikų pasirengimą mokyklai, 

adaptaciją 

Birželis   

17 Kiti bendri projektai, renginiai: Atskiru 

susitarimu 

 

http://www.mazvydas.kaunas.lm.lt/


 

 

Kauno l/d „Vaivorykštė“ priešmokyklinukų išleistuvės (su 

keletą dainų, ar šokiu). 

Birželis Kiemo 

teritorijoje 

 Kauno l/d „Vaivorykštė“ tradicinis įstaigos renginys 

„Lietuvoje Joninės – Rasos“.  

Birželis Kiemo 

teritorijoje 

 Kauno l/d „Vaivorykštė“ tradicinė vasaros sveikatinimo 

stovykla „Vaivorykštės sveikuoliai – 2022“.  

Birželis/Liepa Kiemo 

teritorijoje 

*Mėnesio dienos ir laikas konkretinami ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki einamojo mėnesio pradžios 

arba kitu šalių susitartu laiku. 

 

 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė Jūratė Pauliukienė 

Tel. Nr. +370 698 10735, el. pšt.:  juratepauliukiene@gmail.com  

Kontaktinis asmuo: Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. Nr. +370 682 35945,  

el. pšt.: zitav257@gmail.com  

 

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktorė Silvija Sipavičienė 

Tel. Nr. (370) 313684, el. pšt.: darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt 

Kontaktinis asmuo: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. Nr. (370) 313684,  

el. pšt. ugdymas@vaivorykste.kaunas.lm.lt 
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