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Data  Laikas Atsakingas  Dalyviai 

(mokytojai, tėvai, 

socialiniai partneriai) 

Tarptautinė darbo diena. 

Profesijų aptarimas. 

05.01  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visos grupės  

Tarptautinė šeimos diena 05.15  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visos grupės  

Tėvų savanorystės projektas 

„Ką aš galiu“ 

05.01-

05.31 

 Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visos grupės 

Projektas „Iššūkiai verčia 

keistis“ 

05.01-

05.31 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visos grupės 

Praktinis užsiėmimas 

pedagogams „Pozityvūs 

darbo santykiai“. 

05.20  Psichologė Darbuotojai 

Metodiniai susurinkimai: 

darbo organizavimo karantino 

metu aptarimas, veiklų 

organizavimai 

05.13 

05.14 

12:00 

13:00 

D. Žemonienė 

N. Laurinaitienė 

Visi pedagogai 



MĖNESIO 

DIENA 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 
DALYVAUJA VIETA 

05.04/05.15 UGDOMOJI VEIKLA: 

Savaitės planai (veikla 

ugdytiniams),  

Bendravimas su ugdytinių 

šeimomis (įvairios 

technologijos), 

Refleksija (veiklos 

atspindžiai),  

Veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai 

El dienynas „Mūsų 

darželis“, Facebook 

uždaros grupės 

paskyra, „Padlet“ 

platforma 

05.04/05.15 PAGALBA VAIKUI: 

Savaitės planai, 

Informacijos tėvams, 

pranešimų rengimas, 

Užduočių ir veikų 

vaikams rengimas, 

Refleksija, 

Veiklos priemonių 

kūrimas/gaminimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai 

El dienynas „Mūsų 

darželis“, Facebook 

uždaros grupės 

paskyra. 

05.04/05.15 Mokytojų  dalyvavimas 

nuotoliniuose 

seminaruose  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai  

Internetinė erdvė 

05.04/05.15 Mokytojų metodinės  

literatūros analizavimas, 

domėjimasis  

šiuolaikinėmis švietimo 

inovacijomis ir 

aktualijomis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos vaikui 

specialistai  

Internetinė erdvė 

05.12 

05.13 

Pasitarimas dėl darbo 

organizavimo karantino 

metu 

Direktorius Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ūkio reikalams 

raštvedė.  

Zoom ir Facebook 

Mesenger platforma 

05.12 

05.13 

Pasitarimas su 

pedagogais, vaiko 

pagalbos specialistais, 

aptariant nuotolinio 

ugdymo kokybės 

tobulinimo  ir 

proceso 

organizavimo klausimus. 

Iškilusių klausimų 

aptarimas. 

Aktualios  informacijos 

pedagogams perdavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Zoom ir Facebook 

Mesenger platforma  

 

 
 

 

 

 

 



STEBIMOS VEIKLOS PAGALBA MOKYTOJAMS 

 

05.04/05.1

5 
Savaitės veiklos planavimas elektroniniame 

dienyne 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

05.04/05.1

5 
Nuotolinių ugdomųjų veiklų rekomendacijų 

teikimo stebėjimas, analizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

05.04/05.1

5 
Vaikų veiklos įrašai, planavimas  ir skelbimas 

Facebook  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

EI. dienynas „Mūsų 

darželis“  ir Facebook 

 

      

Tėvelių teikiamas grįžtamasis ryšys, nuotraukose filmuotoje medžiagoje pateikiamas mokytojų 

pateiktose filmukuose nepažeidžiant asmens duomenų saugumo. Nuotraukos, video yra talpinamos 

Įstaigos Facebook paskyroje. 

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                            N. Laurinaitienė 

 

 

 

 

 

  


