
TVIRTINU               

Direktorė  

Indrė Matevičienė 

2022-04 -04 

2022  METŲ  BALANDŽIO  MĖN. VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas, 

dalyviai 

Laikas Vieta 

1. Posėdžiai, pasitarimai  

1.1. VGK posėdžiai 

 

M.Vežbavičienė Mėn. eiga  

1.2. Metodinės tarybos posėdis. 

Pasirengimas įgyvendinti atnaujintą 

PU bendrąją programą 

V.Bartkuvienė 7 d. 

13.30 val. 

Metodinis 

kabinetas 

1.3. Mokytojų ir mokytojų padėjėjų  

 bendradarbiavimo tobulinimas  

Mokytojai, 

mokytojo padėjėjai, 

specialistai 

22 d.  

13.30 val. 

Metodinis 

kabinetas 

2. Kvalifikacijos kėlimas  

2.1. 

 

Seminaras „Skaitymo, rašymo  ir 

kalbėjimo gebėjimų ugdymas 

pasitelkiant STEAM metodiką“  

V.Bartkuvienė  4 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

2.2. Paskaita „Tėvų bendravimas su 

autistiškais vaikais: suprasti, padėti, 

nekenkti“ 

A.Kavaliauskienė 

M.Vežbavičienė 

14 d. 

18.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

2.3. Psichologo L.Švipo praktikumas 

pedagogams - metodo „LEGO® 

SERIOUS PLAY™“ pristatymas  

G.Puodžiuvelienė, 

pedagogai  

22 d. 

12.00 val. 

 

2.4 Konferencija „Įtraukusis ugdymas. 

Problemos ir/ar galimybės“ 

A.Kavaliauskienė 

M.Vežbavičienė 

28 d. 

12.40 val. 

Nuotoliniu būdu 

3. Metodinė veikla 

3.1. STEAM metodinės grupės 

susirinkimas. Ugdomosios veiklos 

plano rengimas. 

V.Bartkuvienė 7 d. 

13.30 val. 

 

3.2. 

 

Pranešimas „Artikuliacijos lavinimo 

svarba, šalinant kalbėjimo 

sutrikimus“  konferencijoje 

„Švietimo pagalbos specialistų 

sukurtos priemonės darbui su 

specialiųjų poreikių mokiniais“ 

M.Vežbavičienė 

 

20 d.  

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

3.3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

gerosios patirties sklaida „STEAM 

visus priešmokyklinius metus, 

patirtys ir atradimai 

PU mokytojai 20 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinis projektas „Kimochi 

pasaulyje“ 

I.Matevičienė 

V.Bakutienė 

V.Aleknienė 

 

Vaikų kūrybinės dirbtuvės  25 d.  

 

I –os buveinės salė 

 

Pedagogų, pagalbos vaikui 

specialistų patirties sklaida, 

įgyvendinant nuoseklią ilgalaikę 

socialinių emocinių kompetencijų 

27 d. 

13.00 val. 

I –os buveinės salė 



ugdymo programą „Kimochi“. 

3.6. Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkurso  „Mano 

knygelės“ organizavimas darželyje 

D.Grudzinskaitė 26 d.  

10 val. 

I-os buveinės  

salė 

3.7. Dalyvavimas respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų  STEAM  projekte 

„Pieštukai-mažiukai“ 

L.Vaičienė 

L.Cirtautaitė 

Mėn. eiga Nuotoliniu 

3.8. Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų 

kūrybinių darbų „Stebuklinga, daili 

suknelė mamytei“ paroda 

L.Cirtautaitė 

L.Žukauskaitė 

 

Mėn. eiga Nuotoliniu 

3.9. Raseinių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų bei 

pradinių klasių mokinių velykinių 

atvirukų konkursas 

Mokytojai 

 

 

Iki 04-13  

3.10. Dalyvavimas respublikiniame 

virtualiame kūrybinių darbų projekte 

,,Rid rid rid margi margučiai“ su 

vaikais, turinčiais SUP  

R.Jokubauskienė Mėn. eiga  

3.11. Dalyvavimas tarptautinėje virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje 

„Gražiausia mamos suknelė“ su 

vaikais, turinčiais SUP  

R.Jokubauskienė Mėn. eiga  

 Renginiai     

4.1. Socialinė akcija „Po mėlyna saule – 

mėlynas pasaulis" tarptautinei 

autizmo dienai paminėti PU grupėse 

R.Jokubauskienė 

R.Baležentytė 

1 d. 

9.00 val. 

 

4.2. Velykinis  bėgimas  ,,Pulkas zuikių 

susirinko“, skirtas Joniškio lopšelio- 

darželio „Saulutė“ 50-čiui  

R.Norkienė 

O.Petroševičienė 

15 d. 

10 val.  

 

4.3. Susitikimas  su mokyklų vadovais  iš 

Raplos apskrities (Estija). 

„Komandinio darbo svarba siekiant 

kokybiško ugdymo pagal kiekvieno 

vaiko ugdymosi galias ir poreikius“  

I.Matevičienė, 

pagalbos 

specialistai 

21 d. 

11.45-13.00 

 

4.4. Labdaros paramos fondo „Švieskime 

vaikus“  respublikinis konkursas 

„Vaikų velykėlės 2022“ 

R.Pocienė 

R.Jocienė 

Mėn. eiga  

4.5. Nacionalinio fizinio aktyvumo 

projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

festivalis  

R.Norkienė 

D.Žalabinienė 

26 d.  

27 d.  

II-a buveinė 

I-a buveinė 

5. Ilgalaikiai projektai 

5.1. Lietuvos futbolo federacijos 

projektas  Futboliukas  PU vaikams 

R.Norkienė Sausio –

gegužės mėn 

 

5.2. Kūrybiškumo plėtojimo metodinės 

grupės projektas „Kūryba šviesoje“ 

 

R.Pocienė Vasario- 

lapkričio 

mėn. 

 



5.3. Tęstinis sveikatinimo projektas 

„Nykštukų arbatinė“ 

D.Reklaitienė Metų eiga II-os buveinės  

Arbatos kambarys 

5.4.  S.Kneipo penktadienis grupėje 

„Kregždutės“ 

D.Žalabinienė 29 d.   

6. Stebėsena    

6.1. Laimos Vaičienės ugdomoji  veikla. 

Pasiruošimas atestacijai 

I.Matevičienė 

V.Bartkuvienė 

Mėn. eiga  

6.2. Ugdomosios veiklos planavimas  V.Bartkuvienė Mėn. eiga  

 

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                  Vitalija Bartkuvienė 

 


