
KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ  MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ” 
                              

DARBO PLANAS 
 

2019-04-01 Nr. 4 
Vilainiai 

 
I. RENGINIAI 

 
Žingsniai Vieta Terminai Vykdytojai 

1. Mokyklos-darželio veiklos kokybės 
įsivertinimo grupės susirinkimas. 

Mokytojų 
kambarys 

2 d. 13.45 
val. 

Danutė Navajauskienė, 
KVA komanda 

2. „Varlytės“ teatro spektaklis 
vaikams „Vaivorykštės vartų 
beieškant“. 

Muzikos salė 2 d. 12.30 
val. 

Danutė Navajauskienė 

3. „Kiškučių“ grupės tėvų susitikimas 
su psichologe-asistente Rita 
Žemguliene „Vaikų amžiaus 
tarpsniai“.  

Muzikos salė 4 d. 17.00 
val. 

Elena Stankevičienė,  
Violeta Kinderienė 

4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojų susitikimas- 
diskusija „Kaip veikia taisyklės „Esu“. 

Mokytojų 
kambarys 

4 d. 14.00 
val. 

Jurgita Mejerė 

5. „Drugelių“ grupės tėvų 
susirinkimas „Vaiko emocinis ir 
socialinis brandumas mokyklai“.  

„Drugelių“ 
grupė 

4 d. Audronė Jonavičienė, 
Neringa Justinavičienė 

6. Kultūros pasas. Programa 3–4 
klasėms „Esu kūrėjas“. 

3–4 klasės 8 d. Jolanta Klevinskienė, 
Violeta Lukoševičienė 

7. „Drugelių“ grupės išvyka į 
Kėdainių l.-d. „Aviliukas“ dalyvauti 
socialinėje akcijoje „Draugui ištiesiau 
rankutę“. 

Kėdainių l.-d. 
„Aviliukas“ 

9 d.  Audronė Jonavičienė 

8. Pedagogų supervizija „Mąstymo 
žemėlapių kūrimas“. 

Mokytojų 
kambarys 

11 d. 14.00 
val. 

Renata 
Zigmantavičienė 

9. Tėvų aktyvo susirinkimas. Mokytojų 
kambarys 

16 d. 17.30 
val. 

Renata 
Zigmantavičienė,  
Danutė Navajauskienė 

10. Balandis – gražių žodžių mėnuo: 
• Klasės valandėlės 1–4 klasių 

mokiniams. ,,Žodis ne žvirblis". 
• Užsiėmimai ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
grupėse. ,,Gražių žodžių pintinėlė". 
• Tikslinės vaikų grupės užsiėmimai 
,,Komplimentai veža“. 
• Vaikų piešinių paroda. ,,Pasakysi – 
nesuklysi". 

Klasės ir 
grupės  

 
 
 
 

Muzikos 
salėje 

Visą mėn.  
 
 
 
 
 

 Kiekvieną 
antradienį 
nuo 13.30 
iki 14.30 

Lina Mindauliūtė-
Žukienė 

11. Nacionalinio mokinių pasiekimų 
patikrinimo vykdymas. 

2, 4 klasės 16–gegužės 
3 d. 

Renata 
Zigmantavičienė,  
Danutė Navajauskienė 
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12. Atvira pamoka 3 klasėje. 3 klasė 17 d. 8.00 
val. 

Violeta Lukoševičienė 

13. Pradinių klasių mokytojų 
metodinės grupės susitikimas 
„Mokinių asmeninės pažangos 
įsivertinimas“.  

3 klasė 17 d. 13.45 
val. 

Laima Lukoševičienė 

14. „Drugelių“ grupės vaikų ir tėvų 
šventė „Rid rid rid margučiai“. 

Muzikos salė 18 d. Audronė Jonavičienė, 
Neringa Justinavičienė 

15. Mokinių kūrybinės dirbtuvės 
„Noriu pasakos“, susitikimas su 
rašytoja Neringa Vaitkute. 

Muzikos salė 19 d.  Asta Jasiūnienė 

16. Seminaras „Kalbinės raiškos 
ugdymas priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinėse klasėse“. 

Muzikos salė 23 d. 10 val. Renata Šimanauskienė, 
Rima Lučinskienė 

17. Rytmetis darželio mokiniams 
„Žaliais vieškelėliais Velykos atėjo“. 

Muzikos salė 24 d. 10.00 
val. 

Jurgita Mejerė, 
Airida Avizovienė,  
Elena Stankevičienė,  
Rita Vilkelienė 

18. Atvira filmuota veikla rajono 
logopedams „IKT logopedinėse 
pratybose ikimokyklinio amžiaus 
mokiniams“. 

Kėdainių 
švietimo 
pagalbos 
tarnyba 

25 d. 10.00 
val. 

Rima Lučinskienė 

19. Kultūros pasas 1–4 klasėms. 
Muzikinis spektaklis „Prieskonių indo 
paslaptis“. 

Muzikos salė 29 d. 9.00 
val. 

Jolanta Klevinskienė, 
Violeta Lukoševičienė,  
Laima Lukoševičienė, 
Asta Jasiūnienė 

20. Netradicinė diena-socialinė veikla 
„Už švaresnę aplinką“, dalyvavimas 
akcijoje „Darom 2019“. 

Vilainių 
kaimas  

30 d. Jolanta Klevinskienė, 
Violeta Lukoševičienė,  
Laima Lukoševičienė, 
Asta Jasiūnienė 

21. 1 klasės popietė su tėvais 
„Abėcėlės šventė“. 

Muzikos salė 30 d. 17.00 
val. 

Laima Lukoševičienė 

22. „Kiškučių“ grupės popietė su 
tėvais „Ačiū, mamyte!“. 

Muzikos salė 30 d. 16.00 
val. 

Elena Stankevičienė, 
Violeta Kinderienė 

ARISTAVOS SKYRIUS 

23.  Sporto diena „Mama, tėtis ir aš –
sportiška šeima“. 

Grupė  Asta Čiapaitė  
 

 
 
                          II. ORGANIZACINIAI RENGINIAI 
 
§ Paraiškos parengimas ir pateikimas dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų konkurse (Rima Lučinskienė, Danutė 
Navajauskienė, Lina Mindauliūtė-Žukienė“ iki 4 d.). 
§ Dalyvavimas respublikiniame ekologiniame projekte „Žalioji palangė“ (Klasių ir grupių 

mokytojai). 
§ Mokinio pasiruošimas rajono 4-ų klasių  matematikos olimpiadai „Geriausias matematikas“ ir 

dalyvavimas (Jolanta Klevinskienė 10 d. 9.00 val.). 
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§ Paraiškų dėl dieninės mokinių vasaros poilsio stovyklos ir gaunantiems nemokamą maitinimą 
organizavimo, rengimas ir pateikimas Kėdainių r. savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros 
skyriui (Lina Mindauliūtė-Žukienė  iki 24 ir 30 d.).   
§ Lauko aikštelių papildymas priemonėmis, veiklų numatymas ir kitų pedagogų supažindinimas 

(Aikštelių komandos). 
§ Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projekto „Futboliukas“ 

vykdymas (Airida Avizoveinė). 
§ Šiltnamio įrengimas (Asta Paulauskaitė ir remonto darbininkas). 
§ Pasiruošimas ir dalyvavimas Klaipėdos l.-d. „Obelėlė“ organizuojamame projekte „Žalią pupą 

auginau“ (Audronė Jonavičienė iki balandžio 30 d.).  
§ Paruošiamieji darbai ir veiklų vykdymas mokyklos-darželio teritorijoje esančiose edukacinėse 

erdvėse: sode, darže, šiltnamyje, arbatinėje, sporto, bandymų-tyrinėjimų, namų, kūrybinėse 
dirbtuvėse (Komandos). 

 
III. STEBĖSENA 

 
§ Atvira pamoka 3 klasėje. 
§ Kūno kultūros pamokos 1–4 klasėse. 

 
 

IV. ŽINIOS 
 

Atsiskaitymai Data Kam pateikti Kas turi 
pateikti 

1. Mokinių sąrašas, kas dalyvaus 
rajono mokinių 4-ų klasių 
matematikos olimpiadoje 
„Geriausias matematikas“. 

Iki 5 d. Danutei 
Navajauskienei 

Jolanta 
Klevinskienė 

2 . Mokytojai, norintys išvykti į 
Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnybos seminarus praneša prieš 
3 dienas, grįžę pateikia 
pažymėjimo kopiją. 

Pagal planą Danutei 
Navajauskienei 
 

Pedagogai 
 

  
V. INFORMACIJA 

Be šio plano vadovautis Kėdainių švietimo skyriaus ir Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnybos, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mėnesio planais. Informaciją, dėl renginių įtraukimo 
į kito mėnesio darbo planą, pateikti iki 29 dienos ( jeigu renginys vyksta ne  klasėje ar grupėje , 
reikalinga salė, reikalingas įsakymas, bus keičiamas maitinimas, bus reikalingas administracijos 
darbuotojo dalyvavimas). 
 
 
Pavaduotoja ugdymui                                                             Danutė Navajauskienė
      


