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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. Arbatinės uždarymas. Tyrimo 
„Gardžiausia arbata“ rezultatų 
pristatymas.  

Arbatinės 
kiemelis 

1d. 11 val. Rima Lučinskienė,  
Nijolė Rindokienė,  
Asta Jasiūnienė 

2. Konstitucijos egzaminas – 
kūrybiniai darbai  „Mano namai – 
laisva Lietuva“. 

1–4 klasės 3 d.  
 

Jolanta Klevinskienė 

3. Pažintinė-edukacinė veikla 
„Susipažinkime su gyvūnais“: 
Ø 1–4 klasių išvyka į mini zoologijos 
sodą. 

 
Šiaulių r. 

Dargaičių k. 
 

 
4 d.  

 

Jolanta Klevinskienė, 
Laima Lukoševičienė, 
Asta Jasiūnienė,  
Violeta Lukoševičienė 

4.Mokytojo dienos paminėjimas:  
Ø Šventė švietimo bendruomenei, 

Martyno Kavaliausko koncertas   su 
gyvo garso grupe. 
 
Ø Darbuotojų kultūrinė-pažintinė 

išvyka į Vilniaus operos ir baleto 
teatrą. 

 
Kėdainių 

kultūros centras 
 
 

Vilnius 
 

 
4 d. 15.30 

val. 
 
 

5 d.  

 
Pedagogai 
 
 
 
Audronė Jonavičienė 

5. „Varpelių“ grupės išvyka į 
Kėdainių M. Daukšos viešosios 
bibliotekos Vilainių filialą, parodos 
„Kuriame, žaidžiame rudens 
spalvomis“ suorganizavimas.   

Kėdainių r. sav. 
 M. Daukšos 

viešosios 

7 d. Dalė Misevičienė 

6. „Nykštukų“ grupės pažintinė 
ekskursija į pramogų ir poilsio parką 
„Adomaitynė“. 

Kėdainių r. 
Surviliškio 
seniūnija  

7 d. Jurgita Mejerė 

7. „Varpelių“ grupės pažintinė išvyka 
į Vilainių parką. 

Vilainių parkas 9 d. Dalė Misevičienė 

8. 6-asis „Solidarumo bėgimas 2019“  
inicijuojamas organizacijos 
„Gelbėkit vaikus.  

1–4 klasės  10 d. 
12.00 val. 

Jolanta Klevinskienė 

9. Lietuvos masinio futbolo 
asociacijos ir Lietuvos futbolo 
federacijos projektas „Futboliukas“. 

Sporto salė Visą mėn. Airida Avizovienė 

10. Ilgalaikis projektas „Obelėlės 
obuoliukai“: 
1 savaitė – emblemos kūrimas, 
2 savaitė – skanaujame tyrinėjame 
(mokinių pažintis su obuoliu penkių 
pagrindinių pojūčių pagalba: 

Grupės, klasės  
 
 
 
 
 

Visą mėn. 
 
 
 
 
 

Ilma Federavičienė, 
Neringa Justinavičienė, 
Jurgita Mejerė, Laima 
Lukoševičienė,  
Violeta Lukoševičienė 



 2 

lytėjimo, regėjimo, klausos, uoslės, 
skonio), 
3 savaitė – kūrybinių darbų gamyba  
ir paroda „Obuoliukai iš įvairių 
medžiagų“, 
4 savaitė – šventinė popietė „Obuolio 
diena“. 

 
 
 
 
 

Kiemas 

 
 
 
 
 

21 d. 
11.00 val. 

11. Dalyvavimas ilgalaikiame 
respublikiniame prevenciniame 
projekte „Žaidimai moko“. 

Logoped. kab. 
„Drugelių“ gr. 

„Boružiukų“ gr.  
„Varpelių“ gr. 

Visą mėn.  Rima Lučinskienė, 
Audronė Jonavičienė, 
Airida Avizovienė,  
Dalė Misevičienė,  
Nijolė Rindokienė,  

12. Pasaulinės košės dienos 
paminėjimas „Prisiviriau košės“. 

Grupės, klasės 10 d. Klasių ir grupių 
mokytojai 

13.Visuotinis darbuotojų 
susirinkimas.  

Muzikos salė 10 d. 
14.00 val. 

Renata Zigmantavičienė 

14. eTwinning projekto  „Netipinė 
aplinka ir vaikų kūrybiškumo 
plėtotė“ („Atypical environment and 
the development of children's 
creativity”) vykdymas. 

Logopedo 
užsiėmimų kab. 

Visą mėn. Rima Lučinskienė 

15. Projekto „Laukiame Kalėdų” 
organizavimo darbo grupės 
pasitarimas. 

Mokytojų 
kambarys 

14 d. 
14.00 val. 

Renata Zigmantavičienė 

16. „Boružiukų“ grupės projektas su 
tėveliais „Svečiuose oranžinis 
moliūgas “: 
Ø Pažintis su moliūgu  
Ø Moliūgo šventė. 

 
„Boružiukų“ 

grupė 
 

Muzikos salė 

Visą mėn. 
 
 
 

30 d. 

Nijolė Rindokienė 

17. „Kiškučių“ grupės projektas 
„Pilna kraitė rudens gėrybių“. 

„Kiškučių“ 
grupė 

Vis1 m4n. Elena Stankevičienė, 
Neringa Justinavičienė 

18. Vilniaus vitražinių lėlių teatro 
„Vaivorykštė“ spektaklis „Senelio 
pasakaitės“. 

Muzikos salė 15 d. 
13.00 val. 

Danutė Navajauskeinė 

19. Tėvų aktyvo susirinkimas. Mokytojų 
kambarys 

17 d. 
17.30 val. 

Renata Zigmantavičienė,  
Danutė Navajauskienė 

20. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojų susitikimas su m.-
d. psichologu-asistentu „Kaip veikia 
taisyklės?“.  

Mokytojų 
kambarys 

18 d. 
14.30 val. 

Jurgita Mejerė 

21. Atvira pasaulio pažinimo pamoka 
2 klasėje. 

2 klasė 22 d. 
12.00 val. 

Laima Lukoševičienė 

22. Mokytojų metodinės grupės 
susirinkimas „Aukštesnieji mąstymo 
gebėjimai“. 

Mokytojų 
kambarys 

22 d. 
13.30 val. 

Laima Lukoševičienė 

23. Kultūros pasas. Astronomijos 
mokslas senovės bei dabarties 
lietuvių kultūroje „Krentanti 
žvaigždė“. 

Muzikos salė 24 d. 
11.00 val. 

Jolanta Klevinskienė, 
Laima Lukoševičienė, 
Asta Jasiūnienė,  
Violeta Lukoševičienė 

24. „Varpelių“ grupės popietė su 
tėvais „Rudenėlio mokyklėlė“. 

Muzikos salė 24 d. 
17.00 val. 

Dalė Misevičienė,  
Airida Avizovienė 
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25. „Drugelių‘ grupės popietė su 
tėvais „Auksinis ruduo“. 

Muzikos salė  25 d. 
16.30 val. 

Audronė Jonavičienė, 
Airida Avizovienė 

26. Pedagogų supervizija „Mąstymo 
žemėlapių kūrimas“. 

Muzikos salė 28 d. 
14.00 val. 

Renata Zigmantavičienė 

ARISTAVOS SKYRIUS 

27.  Pojūčių tako „Pamačiau, 
surinkau, atpažinau“ pasigaminimas iš 
rudeninės gamtinės medžiagos. 

Kiemas Iki 25 
d. 

Asta Čiapaitė 

28. Rudenėlio šventė „Kaip daržovės 
karalių rinko“. 

Grupė 24 d. 
13.00 
val. 

Asta Čiapaitė 

 
II. ORGANIZACINIAI  RENGINIAI 

 
§ Pasiruošimas ir dalyvavimas Kėdainių rajono savivaldybės mokinių, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas 
Kėdainių rajone“ (24 d. L. Lukoševičienė, A. Jonavičienė, D. Mickevičenė, R. Vilkelienė). 

§ Daržo ir sodo paruošimas žiemai (iki 30 d. suburtų komandų  nariai, klasių ir grupių 
mokytojai).   

§ Pasiruošimas Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projektui 
„Futboliukas“ vykdymui (Airida Avizoveinė). 

§ Duomenų apie neformaliojo vaikų švietimo būrelius bendrojo ugdymo mokykloje 
pateikimas savivaldybės duomenų bazėje ( iki 10 d. Danutė Navajauskienė). 

§ Ataskaitų „1-mokykla“, „2-mokykla“, „3-mokykla“, „4-mokykla“   parengimas ir 
pateikimas (Danutė Navajauskienė, Dalia Misevičienė). 

§ Spec. poreikių vaikų vertinimui Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje dokumentų rengimas 
(Rima Lučinskienė).  

§ Pasiruošimas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniam 
etapui (Rita Vilkelienė). 
 

 
III. STEBĖSENA 

 
§ Logopedės Rimos Lučinskienės ugdomoji veikla. 
§ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkės laikymasis. 

 
 

IV. ŽINIOS 
 

Atsiskaitymai Data Kam pateikti Kas turi 
pateikti 

 
1. Po organizuoto renginio, projekto, 
varžybų ir kt.  aprašymas ir nuotraukos 
mokyklos-darželio elektroninei  
svetainei.  

 
Ne 

vėliau, 
kaip 2 
dienos 

po 
renginio 

 
Danutei Navajauskienei 
 

 
Renginio 
organizatoriai 
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2. Mokytojai, norintys išvykti į 
Kėdainių švietimo centro 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
      


