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                           2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 2022 metų veiklos plane buvo numatyti tokie tikslai ir uždaviniai: 
 

 1. Vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigoje, stiprinti 

mokinių emocinę sveikatą. 

 1.1.Užtikrinti personalizuotą vaiko ugdymą atitinkantį kiekvieno vaiko galias ir 

poreikius. 

 1.2. Veikloje taikyti informacines kompiuterines technologijas. 

 1.3. Lavinti vaikų mąstymo gebėjimus: skatinti vaikus laisvai mąstyti, ieškoti, 

klysti ir mokytis iš klaidų. 

 2. Skatinti mokytojus plėtoti savo asmenines, dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, praktinius įgūdžius siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. 
 2.1. Aktyviai taikyti įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant 

pedagogų iniciatyvas bei inovacijas. 

 2.2. Siekti bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais plėtojant 

mąstymo mokyklos metodų taikymą ugdomojoje veikloje. 

 

 Strateginio plano 2022 metams įgyvendinimas vyko pagal mokyklos parengtą 

2022 metų veiklos planą. Įgyvendindami tikslą „Vykdyti kokybiško įtraukiojo 

ugdymo plėtrą švietimo įstaigoje, stiprinti mokinių emocinę sveikatą“ stiprinome 

personalizuotą integralų ugdymą, mokymosi bendradarbiaujant strategijos taikymą 

ugdymo procese: 

 • visi mokytojai dalyvavo mokymuose  ir rengė bendrus integruotų veiklų planus 

pagal naują integruoto ugdymo modelį; 

 • kiekvienam mokiniui sudaromas ir kas pusmetį pagal poreikį koreguojamas 

individualus ugdymosi planas, pritaikyta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

programa. 

 • pagal „Mąstymo mokyklos“ metodiką parengtos įvairios užduotys mokiniams 

skirtingiems pasiekimams ugdyti; 

 • kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas. Sukurta aplinka, 

kurioje atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius, sudaromos sąlygos kiekvieno vaiko 

sėkmei patirti. 

 • suremontuotos ir atnaujintos 8 ikimokyklinio ugdymo grupių miegamųjų 

patalpos. Atnaujintos edukacinės erdvės tapo daugiafunkcinės, tai sudaro prielaidas 

kokybiškesnio ugdymo proceso organizavimui, stiprina ugdytinių motyvaciją, 

kūrybiškumą, gerina pasiekimus. 



 

 Įgyvendindami tikslą „Skatinti mokytojus plėtoti savo asmenines, dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas, praktinius įgūdžius siekiant užtikrinti aukštą ugdymo 

kokybę“ ugdymo procese taikėme informacinių technologijų priemones, taikėme 

mąstymo mokyklos įrankius mokinio mokymosi pažangos skatinimui: 

 • visi mokytojai turi IT darbo įrankius; 

 • 100% mokytojų sėkmingai pasirengę dirbti su atnaujintu ikimokykliniu ir 

priešmokykliniu ugdymo turiniu. 

 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

dalyvavo mokymosi programoje „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą?“, gilino teorines žinias apie ankstyvojo ugdymo 

turinio modeliavimą, ugdymo inovacijų įgyvendinimą bei atliko mokymų programoje 

numatytas praktines užduotis. 

 • vykdytos mentorių konsultacijos mokytojams, suorganizuota metodinė diena 

„Įžvalgos apie mąstymo mokyklos įrankių panaudojimą ugdymo procese. Kolega-

kolegai". 

 • suorganizuota gerosios patirties sklaida taikant Mąstymo mokyklos metodikos 

elementus Klaipėdos rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojams. 

 • 2 mokytojai vyko į stažuotę Londone. Mokymai vyko  keturiose mokyklose, 

kurios yra akredituotos ir toli pažengusios taikydamos Mąstymo mokyklos elementus 

ir principus. Pagal šį metodą  dirba ir mūsų mokykla. 

 • 5 mokytojai vyko į Palangą dalyvauti baigiamojoje konferencijoje „Kryptingas 

vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „mąstymo įpročių“ metodą“ 

Pristatė pranešimus patirtis diegiant „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodą kaip visą 

įstaigą apimantį požiūrį – mokymosi mokytis kultūrą. 

• 2 mokytojai Respublikinės konferencijoje „Supratimas, ugdymas, pagalba“. 

 

 Įgyvendintas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas. 2022m. buvo 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žemyna“ 

akredituota „Mąstymo mokykla“. Vykdytos veiklos su socialiniais partneriais Plungės 

ikimokyklinėmis įstaigomis „Vyturėlis“, „Rūtelė“, „Nykštukas“, Plungės specialiuoju 

ugdymo centru. 

 Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, aptariant vaiko pažangą bei interesus, 

visose grupėse buvo suorganizuoti  susirinkimai grupės vaikų pasiekimams aptarti, 

100% tėvų dalyvavo individualiuose suplanuotuose pokalbiuose. Ugdytinių pasiekimai 

vertinami du kartus per mokslo metus, vadovaujantis Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašu. Atlikta analizė parodė, kad ugdytiniai noriai mokosi ir 

atkartoja veiksmus, judesius, geba savarankiškai pasirinkti mėgstamą veiklą, 

eksperimentuoja ir veikia su daiktais bei nuolat klausinėja. Tačiau dar trūksta reikiamų 

įgūdžių kelti hipotezes ir daryti išvadas, išsiaiškinti, apmąstyti ir samprotauti, ko 

mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų išmokti. 2022 m. gruodžio mėn. atlikta 12 grupių 

tėvų apklausa dėl ugdymo turinio taikant "Mąstymo mokyklos" metodus, efektyvumo.  

 Skatinant vaikų pažinimo džiaugsmą ir taikant įvairesnius būdus jo poreikiams 

tenkinti buvo įgyvendintos šios veiklos: ugdytiniai vyko  į edukacines išvykas: 

Plungės lopšelį-darželį „Vyturėlis“, Plungės lopšelį-darželį „Rūtelė“,  Plungės 

Kultūros centrą, Plungės miesto centrinį stadioną dalyvauti „Olimpinėje dienoje“, 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą, prie Laisvės paminklo Plungėje, Vaikų 

biblioteką, dalyvavo „Futbolo fiestoje“, Platelių turizmo centrą. 

Dalyvavo miesto ir respublikos edukaciniuose  projektuose: „Judumo  



 

savaitė“, „Sveikata visus metus“, „Globokime paukštelius“, Tolerancijos diena“, 

„Diena be automobilio“, projekte „Futbolas visiems“, „Judrūs vaikai-gamtos draugai“, 

„Pyragų diena“, „Plungei-230“, „Žemės diena“, „Atmintis gyva nes liudija“, „Gerumo 

girlianda“, „Žodelį tariu, linksmai judu“, piešinių konkurse „Kuriame maisto užtenka 

visiems“, „Žalioji palangė“, Kalėdinėje akcijoje „Sukurk namelį“, „Aš myliu Lietuvą“, 

,,Mano namai – Lietuva“. 

 Formuojant įstaigos įvaizdį ir puoselėjant tradicijas suorganizuotas   

mokytojų dienos paminėjimas, įvairioms šventėms įstaigos įvaizdžio darbo grupė 

puošė įstaigą, elektroniniuose portaluose skleista informacija apie įstaigos veiklą, 

parengti straipsniai. Socialinių, emocinių įgūdžių prevencinė darbo grupė vykdė 

veiklas siekiant telkti bendruomenę ir kurti įstaigos mikroklimatą. 

 Įgyvendintos „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ , „Aktyvi mokykla“ ,  

„Gamtosauginės mokyklos“ programos. Parengtos 2022-2026 m.m. sveikatą 

stiprinanti programa „Sveikas vaikas-laimingas vaikas“, Fizinio aktyvumo skatinimo 

programa „Lauko užsiėmimų ir fizinio aktyvumo skatinimo takas“. 

 Suorganizuotos tradicinės veiklos: Užgavėnės, Šeimos šventė, Vaikystės 

Šventė Rugsėjo 1-oji, Rudenėlio šventė, Veikla „Mes žemaite“, „Užgavėnių kaukė“, 

„Margi margučių raštai“, ,,Aš ir mano šeima“, Tėvų ir vaikų fotografijų paroda „Aš 

gamtoje“, ,,Mamyte, tau visos gėlės“. 

 

       2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
 Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ savo veiklos tikslus 2023 metais kelia 

atsižvelgdamas į pagrindines valstybinės švietimo politikos formuotojų, įstaigos 

veiklos strateginiame 2023 metų plane numatytas kryptis, į socialinės aplinkos 

ypatumus, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, bendruomenės narių 

pasiūlymus, veiklos įsivertinimo rekomendacijas.  

 2023 metais įstaigoje tęsiami šie veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant veiklos kokybės  

kultūros. 
        1.1.Ugdomąjį procesą organizuoti maksimaliai tenkinant vaiko ugdymosi 

poreikius. 

        1.2.Savalaikės, sistemingos švietimo pagalbos kiekvienam vaikui, kuriam 

nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, teikimas. 

1.3.Tobulinti švietimo ir veiklos kokybę. 

1.4.Plėtoti tikslines partnerystes. 

 2. Pasirengti tarptautinei „Mąstymo mokyklos“ akreditacijai. 

 2.1.Siekti Jungtinės Karalystės Exeterio universiteto vertintojų pripažinimo 1 

lygmens „Mąstymo mokykla“ sertifikato. 

 3. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, ugdant aktyvią ir kūrybingą 

asmenybę. 

 3.1. Skatinti vaikų pažinimo džiaugsmą ir taikyti įvairesnius būdus jų poreikiams 

tenkinti. 

        3.2. Vykdyti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, telkimą ir tėvų švietimą, 

informavimą. 

  

2023 metų įstaigos metiniai veiklos tikslai ir uždaviniai numatomi įgyvendinti  

pagal priemonių planą (1 priedas)



 

 
 

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ 

2023 metų veiklos plano priedas  

 

                                                  III. 2023  METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo kriterijai 

 

1.Tikslas. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant veiklos kokybės kultūros. 

1.1. Ugdomąjį procesą 

Organizuoti maksimaliai 

tenkinant vaiko 

ugdymosi 

poreikius 

 

 

 

Ugdymo proceso 

planavimas ir 

organizavimas, 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimus ir 

individualius 

poreikius. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

2023 m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

Suteiktas kokybiškas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas, vaikų 

pasiekimų 

pažangos pokytis, ugdytiniai pasiruoš 

mokyklai. 

Trumpalaikis ugdomosios veiklos 

planavimas vykdomas mėnesiui, veiklos 

planuojamos atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimus bei savaitės refleksiją. 

„Mąstymo mokyklos“ 

principų taikymas 

ugdymo 

procese. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

2023 m. m. Pedagogų, taikančių „Mąstymo 

mokyklos“ 

principus ir metodus ugdyme skaičius – 

100 proc. 

Priežiūros plano 

įgyvendinimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

2023 m.m. 

 

 

Stebėtos veiklos, įgyvendinta pamokų 

studija. 

Pedagogams suteikta individuali 

pagalba, rekomendacijos. 

Suteikta pagalba mažesnę patirtį 

turintiems 

pedagogams (mentoriavimas). 



 

Ugdymo lauke 

organizavimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

kimokyklinio 

ugdymo mokytojai.  

     2023 m.m. Sukurtos/įsigytos priemonės ugdymui 

lauke, parengta ilgalaikė fizinio 

skatinimo programa.  

Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programos 

įgyvendinimas.  

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

 

 

2023 m.m. 

 

 

 

 

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programų įgyvendinimas, ugdymo 

užsiėmimų 

organizavimas. 

Ugdymo priemonių 

įsigijimas ir atnaujinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2023 m.m. Įsigyta/atnaujinta ugdymo priemonių, 

pateikta ataskaita.. 

1.2.Savalaikės, 

sistemingos 

švietimo pagalbos 

kiekvienam vaikui, 

kuriam nustatyti 

specialieji ugdymosi 

poreikiai, teikimas. 

VGK plano 

įgyvendinimas. 

Pagalbos vaikui 

specialistai, 

VGK. 

2023 m. m. 

 

Įgyvendintas VGK veiklos planas. 

1.3.Tobulinti švietimo ir 

veiklos kokybę. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

2023 m. m. 

 

Bus atliktas įstaigos veiklos 

įsivertinimas –apklausta 100 % 

pedagogų ir 50 % tėvų. 

 Vidaus kontrolės 

procesų įgyvendinimas. 

Vidaus 

kontrolės, 

korupcijos 

prevencijos darbo 

grupės. 

 

2023 m. m. 

 

Vidaus kontrolės bei korupcijos 

prevencijos įgyvendinimas. Pateikta 

vidaus kontrolės įgyvendinimo ataskaita 

už 2023 m. 



 

1.4.Plėtoti tikslines 

partnerystes. 

Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

plano įgyvendinimas 

Vadovai, mokytojai. 2023 m. m. Įgyvendintos bendradarbiavimo sutartys. 

Pedagogai lankysis įvairiose švietimo ir 

mokslo institucijose, metodinėse 

parodose, patirtį pritaikys ugdymo 

procese ir valdyme. 

2. Tikslas. Pasirengti tarptautinei „Mąstymo mokyklos“ akreditacijai 

2.1. Siekti Jungtinės 

Karalystės Exeterio 

universiteto vertintojų 

pripažinimo 1 lygmens 

„Mąstymo mokykla“ 

sertifikato. 

Pasirengti tarptautinei 

„Mąstymo mokyklos“ 

akreditacijai. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

2023-2024 

m.m. 

Įstaigoje ne tik diegiama mąstymu grįsta 

ugdymo kultūra, bet ir tai, kad 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga atitinka 

nustatytus kriterijus, taikomus visų šalių 

akredituotoms „Mąstymo mokykloms“. 

3. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, ugdant aktyvią ir kūrybingą asmenybę. 

3.1. Skatinti vaikų 

pažinimo džiaugsmą ir 

taikyti įvairesnius būdus 

jų poreikiams tenkinti. 

Vaikų ugdymo per 

patirtį užtikrinimas 

organizuojant pažintinę 

veiklą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

2023 m. m. Suorganizuota ne mažiau 20 pažintinių 

veiklų, išvykų. Vaikai patirs džiugių 

ugdymosi akimirkų, tai sustiprins jų 

ugdymosi motyvaciją, tobulins pažinimo 

ir komunikacinę kompetenciją. 

Pedagogai galės vaiko gebėjimus ir 

veiklą stebėti kitokioje aplinkoje. 

Įstaigos, respublikinių 

ir edukacinių 

projektų įgyvendinimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

2023 m. m. Įgyvendinti ne mažiau 15projektų ir 

įstaigos edukacinis projektas, įtraukiant 

100% ugdytinių. 

Renginių plano, 

įtraukiant tėvelius bei 

socialinius partnerius 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

socialiniai 

partneriai.  

2023 m. m. Suorganizuoti ir įvykę ne mažiau kaip 

10 kokybiškų renginių, į jų planavimą 

bei organizavimą įtraukiant ugdytinių 

tėvelius. Dalyvauta ne mažiau 5 kitų 

įstaigų organizuotuose renginiuose. 



 

Įvaizdžio formavimo 

darbo grupės plano 

įgyvendinimas. 

Darbo grupė, 

mokytojai. 

2023 m. m. Įvairioms šventėms papuošti įstaigos 

langai, suorganizuotos vaikų ir 1 

pedagogų darbų paroda. 

 

Sveikatinimo projektų, 

veiklų įgyvendinimas. 

 

Sportinės veiklos 

darbo grupė 

mokytojai, 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė. 

2023 m. m. 

 

 

 

 

 

02 mėn. 

 

03 mėn. 

04 mėn. 

05 mėn. 

06 mėn. 

 

07 mėn. 

09 mėn.  

 

10 mėn. 

 

 

11 mėn. 

 

 

Įgyvendintos ”Sveika mokykla” ir 

“Aktyvi mokykla” , į veiklas įtraukti visi 

ugdytiniai. 

Organizuoti mokinių sveikatos 

stiprinimo priemonių įgyvendinimą ir 

įgyvendinti jas pagal kompetenciją. 

- Pokalbiai „Sveikos akytės“ 

-Sportinė veikla“ 

- „Vandens galia“ 

- „Judėjimas sveikatos labui“ 

-„Kas yra emocijos“ 

- Diskusija „Vasarą tykantys pavojai“ 

-Sportinė veikla 

-„Arbatėlę geriu ir ją piešiu“ 

- „Rieda ratai rateliukai“ 

-„Būk saugus ir matomos“ 

- „Sveiki dantys, spindinti šypsena“ 

-  Piešinių paroda „Mano sveikuoliškas 

patiekalas“. 

-„Švarios rankos –sveikata. 

Socialinių, emocinių 

įgūdžių prevencinė darbo 

grupė 

 

Darbo grupė, 

mokytojai. 

2023 m. m. Suorganizuoti neformalūs darbuotojų 

renginiai, susibūrimai kviečiant juose 

dalyvauti visus darbuotojus. 



 

Gamtosauginio komiteto 

darbo grupė 

 

Gamtosauginio 

komiteto darbo 

grupė, mokytojai. 

2023 m. m. Gamtosauginės veiklos plano 

įgyvendinimas. 

3.2. Vykdyti darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

telkimą ir tėvų švietimą, 

informavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo plano 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

2023 m. m. 100 % pedagogų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 5 renginiai / 

pedagogui per metus 40 val. 

Pedagogai patobulino mokėjimo 

mokytis kompetenciją („Mąstymo 

mokykla“), sveikatos ugdymo 

kompetenciją, įtraukusis ugdymas. 

Bent kartą per mėnesį pedagogai 

tarpusavyje pasidalino kvalifikacijos 

tobulinimo programų medžiaga, gautas 

žinias pritaikė ugdymo procese. 

Šviečiamojo pobūdžio 

popiečių / susirinkimų / 

vakarų ugdytinių tėvams 

organizavimas 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai. 

2023 m. m. Pagaminta lankstinukų apie įstaigos 

 „Mąstymo įpročių“ metodų taikymą , 

suorganizuotas tėvų švietimo renginys, 

susirinkimai ugdytinių tėveliams. 

Kolegialaus mokymosi 

organizavimas, 

pasitelkiant „Pamokos 

studijos“ metodą 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai. 

2023 m. m. Pavyzdiniai vienos veiklos planai. Įvyko 

ne mažiau 6 kolegialaus mokymosi 

veiklos. 

Darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimas, jų 

telkimas. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

2023 m. m. Mokymai, diskusijos. Suorganizuoti 

darbuotojams konsultacijos bei 

mokymai. 



 

Atmintis gyva nes 

liudija. 

Projektas „Skaitau, 

mąstau tobulėju“. 

 

Mokytojai 

S.Pakalniškienė 

R.Meškauskienė 

J.Endrikienė 

L.Grigaitytė 

2023-01 mėn. 

2023-01-12 mėn. 

 

 

 

Telkiant įstaigos bendruomenę bendrų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui  2023 m., bus organizuojamos parodos, 

išvykos, meninės raiškos, sveikatos  renginiai,  sudarytos 

sąlygos vaikų saviraiškai, socializacijai. 
Vasario 16-oji renginys 

 

E.Smilgevičienė 

R.Meškauskienė 

Vasario mėn. 

Užgavėnės 

 

V.Rėkašienė 

S.Gabalienė 

Vasario mėn. 

Teatro diena 

 

A.Jakštienė 

L.Dolgovienė 

Kovo mėn. 

Žemės diena, 

Vandens galia 

 

V.Bieliauskė 

A.Kleinauskienė 

G.Rutienė 

Kovo mėn. 

Velykos 

 

A.Kleinauskienė 

L.Simutienė 

A.Dargienė 

Balandžio  mėn. 

Paukščių sugrįžtuvės 

 

D.Tamošauskienė 

R.Jonušienė 

Balandžio mėn. 

Vaikystės šventė 
Sporto darbo grupė Gegužės mėn. 

 

Rugsėjo 1-oji 

 

J.Endrikienė 

L.Grigaitytė 

Rugsėjo mėn. 

„Rieda ratai rateliukai“ 

J.Gedrimienė 

R.Diekontienė 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rudenėlio šventė 

B.Rekašienė 

D.Gatulienė 

 

Spalio mėn. 

 

2023 METŲ RENGINIAI 
 



 

Adventinė popietė 

Socialinių, emocinių 

įgūdžių prevencinė darbo  

grupė. 

Lapkričio mėn. 

 

Kalėdų belaukiant 
Įstaigos įvaizdžio darbo 

grupė 

Gruodžio mėn. 

 

Sportiniai renginiai  

Sporto darbo grupė, 

mokytojos 

Vasario mėn. 

Balandžio mėn. 

Birželio mėn. 

Spalio mėn. 

 

PARODOS 

 

„Padovanok žiedą 

Lietuvai“ 

 

E.Smilgevičienė 

R.Meškauskienė 

Vasario mėn. Sustiprės partnerystės ryšiai su tėvais, bendruomene, bus 

patirtos teigiamos emocijos, gerės savivertė, 

mikroklimatas, vaikai patirs kūrybinį džiaugsmą. 

„Užgavėnių kaukė“. 

 

V.Rėkašienė 

S.Gabalienė 

Kovo mėn.  

„Margi margučių raštai“. 

 

A.Kleinauskienė  

A.Dargienė 

Balandžio mėn. 

Nuotraukų paroda ,,Mano 

mylimas gyvūnėlis“. 

 

Gamtosauginis komitetas Spalio mėn. 

Piešinių paroda „Mano 

sveikuoliškas patiekalas“. 

Mokytojos, Visuomenės 

sveikatos specialistė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

Spalio mėn. 

„Mano Kalėdinis 

žaisliukas“ 

L.Grigaitytė,  

S.Gabalienė 

Gruodžio mėn. 

                  

____________________________ 

 

 



 

 

                                                              


