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Vilainiai 
 

                               I. RENGINIAI 
 

Ž i n g s n i a i V i e t a T e r m i n a i V y k d y t o j a i 
1. Dalyvavimas Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos paminėjimo šventėje 
„Dėmesio – aš esu“. 

Vytauto 
Didžiojo 
parkas 

1 d. 10.00 val. I. Rita Vilkelienė, 
II. Ilona 

Medelinskienė, 
Audronė 
Jonavičienė 

2. Mokytojų tarybos posėdis. Muzikos salė 3 d. 13.30 val. III. Renata 
Zigmantavičienė 

3. 1 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė 
veikla „Edukacinė pamoka apie gipsą“.  

Pasvalio r. 
Raudonių k. 

4 d. IV. Laima 
Lukoševičienė 

4. 2 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė 
veikla „Duonos kepimas“. 

Anykščiai 5 d. V. Asta Jasiūnienė 

5. 3 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė 
veikla „Labirintų takas“. 

Anykščiai 6 d. VI. Violeta 
Lukoševičienė 

6. Atviros veiklos lauko erdvėse 
užsienio pedagogams. 

Kiemas 6 d. VII. Violeta 
Balbierienė, Jurgita 
Mejerė, Nijolė 
Rindokienė, Elena 
Stankevičienė 

7. Pažintinė-edukacinė išvyka į AB 
„Lifosa“. 

Kėdainiai 6 d. VIII. Audronė 
Jonavičienė 

8. Atsisveikinimo su darželiu šventė 
„Vaikyste, neskubėk pralėkti“. 

Muzikos salė 6 d. 16.15 val. IX. Audronė 
Jonavičienė 

9. 4 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė 
veikla „Lokės pėda“. 

Jonavos r. 7 d. X. Jolanta 
Klevinskienė 

10. 4 klasės atsisveikinimo su pradžios 
mokykla šventinė pamoka „Sudie, 
„Obelėle“!”  

Muzikos salė 7 d. 12.00 val. XI. Jolanta 
Klevinskienė 

11. Priešmokyklinės „Drugelių“ grupės 
išvyka į Dinozaurų parką. 

Pasvalio r. 7 d. XII. Audronė 
Jonavičienė 

12. Mokinių priėmimo komisijos 
posėdis. 

Mokytojų 
kambarys 

10 d. 14 val. Danutė 
Navajauskienė, 
Rima Lučinskienė,  
Jolanta 
Klevinskienė, 
Audronė 
Jonavičienė 
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13. Dieninė mokinių vasaros poilsio 
stovykla, gaunantiems nemokamą 
maitinimą „Pagaukim vėją“. 

„Obelėlė“ ir 
kitos erdvės 

10-14 d. Lina Mindauliūtė-
Žukienė ir 
mokytojų komanda 

14. Pilietiškumo ugdymo projekto 
„Misija Sibiras“ iniciatyva –  Visuotinė 
tylos minutė. 

Klasės, grupės, 
kabinetai ir 
kitos erdvės 

14 d. 12.00 
val. 

Visi, tą val. 
dirbantys su vaikais 
ir be jų 

15. Mokinių poilsio ir užimtumo  
programos dieninė stovykla  ,,Žaidžiu – 
atrandu, suprantu, išmokstu“. 

„Obelėlė“ ir 
kitos erdvės 

17-21 d. Lina Mindauliūtė-
Žukienė ir 
mokytojų komanda 

16. Darbuotojų edukacinė ekskursija.  Drėverna 30  d. Renata 
Zigmantavičienė 

ARISTAVOS SKYRIUS 

    

 
 

II. ORGANIZACINIAI  RENGINIAI 
 

§ Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos aprašų rengimas (Jolanta 
Klevinskienė). 

§ Priešmokyklinio ugdymo mokytojų rekomendacijų rengimas kiekvienam mokiniui 
(Audronė Jonavičienė, Dalė Misevičienė, Asta Čiapaitė). 

§ Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašų pildymas (Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai). 

§ Mokyklos-darželio 2019–2020, 2020–2021 m. m. ugdymo plano rengimas (Danutė 
Navajauskienė ir darbo grupė). 

§ Mokinių asmens bylų pildymas (Klasių mokytojai). 
§ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdomosios veiklos apmąstymai, pokyčių 
įvertinimas ilgalaikiuose ugdymo planuose (Grupių mokytojai).  

§ Elektroninio dienyno „TAMO“ archyvavimas, duomenų išsaugojimas (Danutė 
Navajauskienė). 

§ 2019 m. mokyklos-darželio veiklos kokybės teminio įsivertinimo tobulinimo plano 
rengimas (Danutė Navajauskienė ir KVA grupė). 

§ Bandomųjų sklypelių-daržo, šiltnamio, sodo priežiūra („Daržo karalystės“, „Sodo 
karalystės“, „Arbatos sodelio“, „Žolių ir vabzdžių karalystės“ darbo grupių pedagogai). 

§ Vasaros stovyklų ataskaitų rengimas ir pristatymas (Lina Mindauliūtė-Žukienė). 
 
 
 
                                                          III. STEBĖSENA 
 

§ Vasaros stovyklos. 
§ Ikimokyklinio ugdymo vaikų veiklos. 

 
                                                                    IV. ŽINIOS 

 
Atsiskaitymai Data Kam pateikti Kas turi pateikti 

 
1. 2018–2019 m. m. pedagogų 

savianalizės. 
 

 
Pagal 
susitartą 
laiką 

 
R. Zigmantavičienei, 
D. Navajauskienei 
 

 
Visi mokytojai 
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2. Mokytojai, norintys išvykti į 

Kėdainių švietimo centro seminarus 
praneša prieš 3 dienas, grįžę 
pateikia pažymėjimo kopiją. 

 
Pagal 
planą 

 
D. Navajauskienei 
 
 
 

 
Mokytojai 
 
 
 

 
V. INFORMACIJA 

   
 Be šio plano vadovautis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus, 
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
  
 


