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2021 METŲ GEGUŽĖS  MĖN. VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas, 

dalyviai 

Laikas Vieta 

1. Posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai 

1.1. Pedagogų pasitarimai, renginių refleksija I.Matevičienė 

V.Bartkuvienė 

Mėn. eiga Nuotoliniu 

būdu 

1.2. VGK posėdis M.Veţbavičienė 27 d.  

1.3. STEAM veiklų refleksija V.Bartkuvienė 17-21 d.  

1.4. Metodinės tarybos posėdis  V.Bartkuvienė 18 d. Nuotoliniu 

būdu 

2. Kvalifikacijos kėlimas 

2.1. Psichologės J.Bortkevičienės seminaras 

„Sudėtingi tėvų ir mokytojų santykiai: kaip 

bendrauti ir bendradarbiauti?“ 

Mokytojai 3d. 

13.00val. 

 

2.2. Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje 

„Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančioje 

švietimo sistemoje“ 

I.Matevičienė, 

pedagogai 

6 d. 13 val.,  

13 d. 14 val., 

20 d. 16 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

2.3.  Dalyvavimas ilgalaikės neformaliojo švietimo 

lyderystės programoje „Lyderių laikas“ III 

I.Matevičienė 10 d. 

 

Nuotoliniu 

būdu 

2.4. 

 

Psichologės J.Bortkevičienės seminaras „Streso ir 

įtampos valdymas darbe“ 

Mokytojai 11 d. 

13 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

2.5. Vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimas V.Bakutienė 7 d. Nuotoliniu 

būdu 

 Seminaras  ,,Mokytojo padėjėjo vaidmuo ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“  

Mokytojo 

padėjėjai 

24 d. 

14 val. 

Raseinių 

rajono 

ŠPT 

Nuotoliniu 

būdu 

2.6. Sporto judesių ir sveikatinimo mokslo 

simpoziumas „Populiariausios judėjimo ir sporto 

strategijos sveikatai ir gerovei: kiek, kada, kaip ir 

kodėl“ 

V.Bartkuvienė 

L.Cirtautaitė 

20 d.  

13-17 val. 

VDU 

švietimo 

akademija 

Nuotoliniu 

būdu 

2.7. 40 val. programos  ,,Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas 

siekiant ugdymo kokybės“ 

III modulis ,,Socialinių-emocinių įgūdţių 

ugdymas integruojant Kimočio programą“ 

Mokytojai 25 d. 

13 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

2.8. Dalyvavimas mokymų programoje „Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo metodinės medţiagos 

priemonių rinkiniais?“ 

V.Bartkuvienė 

V.Bakutienė 

25 d. 

8.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

2.9 Programos  ,,Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant 

ugdymo kokybės“ 

IV modulis ,,Excel programos valdymas“ 

Darbuotojai 28 d. 

13 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

2.10. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus J.Mockuvienė Kiekvieną  



paramos grupė mokytojo padėjėjams, dirbantiems 

su autistiškais vaikais  

penktadienį 

3. Metodinė veikla 

3.1. Metodinė diena  „Gerosios patirties sklaida 

naudojant išmaniąsias ir informacines 

technologijas“.  

PU mokytojai 

 

5 d. 

13 val. 

 

3.1.1 EMA priešmokykliniame ugdyme R.Jocienė  

3.1.2 Išmanieji marškinėliai ir kitos mokomosios 

programėlės priešmokykliniame ugdyme 

L.Puidokienė  

3.1.3 „Aš smalsusis programuotojas“ L.Vaičienė 

 

 

3.2 

 

STEAM veikla „ Tyrinėjame“ Mokytojai Mėn. eiga  

3.3. Etwinning projektas „Emocijų spalvos“ A.Kavaliauskienė 

R.Baleţentytė 

Mėn. 

eiga 

 

3.4. Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų etnografinis festivalis „Taip 

linksmindavosi mūsų senoliai“  

O.Petroševičienė 

N.Jurkienė 

iki 28 d. Nuotoliniu 

būdu 

3.5. 

 

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio 

amţiaus vaikų meninio skaitymo konkursas 

„Ţodţiai iš vaiko širdies“ 

V.Bartkuvienė iki 21 d. Nuotoliniu 

būdu 

3.6. Raseinių rajono priešmokyklinio amţiaus vaikų 

kūrybinių darbų virtuali paroda „Draugystė su 

OPA ir PA“. Parodą „Draugystė su OPA ir PA“ 

PU mokytojai 

 

Mėn. eiga Nuotoliniu 

būdu 

3.7. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaikų kūrybinė – 

sportinė akcija „Popierinių lėktuvėlių diena“. 

Mokytojai Mėn. eiga  

3.8. Rajoninis patyriminio ugdymo veiklų projektas 

priešmokyklinio amţiaus vaikams „Tyrinėtojų 

savaitė“ 

PU mokytojai 

 

Mėn. eiga  

4. Sveikatos stiprinimas    

4.1. Grupės „Ţiogeliai“ sveikatos stiprinimo projektas 

„Sveikatos angelas“  

R.Jocienė 

L.Puidokienė 

Mėn. eiga  

4.2. Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena L.Cirtautaitė 10 d.  

4.3. Grupės „Pelėdţiukai“ sveikatos stiprinimo 

projektas „Augu sveikas“ 

V.Čiuţaitė 

 

Mėn. eiga  

4.4. Grupių „Kregţdutės“, „Voveriukai“, „Boruţėlės“ 

sveikatos stiprinimo projektas „Judam krutam –

sveiki augam“ 

D.Ţalabinienė 

A.Kapočienė 

V.Aleknienė 

Mėn. eiga Lopšelio-

darţelio 

erdvės 

4.5. Projektas „Lietuvos  maţųjų ţaidynės“  R.Jocienė 

L.Cirtautaitė 

Mėn. 

eiga 

Organizuoj

a LTOK, 

RIUKKPA 

5. Bendradarbiavimas su šeima    

5.1. Tėvų apklausa „Socialinis emocinis ugdymas 

darţelyje“ 

A.Kavaliauskienė 

R.Baleţentytė 

iki 05-07d.  

5.2. Tėvų susirinkimas grupėje „Saulutės“ I.Matevičienė 19 d. 

17.30 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

6. Stebėsena 

6.1. Vaikų veiklos el. dienyne „Mūsų darţelis“ V.Bartkuvienė Mėn. eiga  

 



Planą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                  Vitalija Bartkuvienė 


