
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  

2019 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

DATA LAIKAS VEIKLA DALYVAUJA ATSAKINGAS VIETA 

1 2 3 4 5 6 

02 d.   10.00 val.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-

darželių direktorių pavaduotojų susirinkimas 

Ilona Gaidienė, direktoria

us pavaduotoja ugdymui 

A.Mickevičienė 

S. Simpukienė 

 

Pedagogų švietimo ir 
kultūros centras (Baltijos 
pr. 51, Klaipėda) 

10 d. 13.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis. Individualių 
programų aptarimas. 

Renata Česnelienė, 
direktorė, Ilona Gaidienė 
vaiko gerovės komisijos 
pirmininkė; 

nariai: logopedė I. Tauta-

vičienė, mokytojos 

R. Karčikienė, V. Nausė 

-dienė , V. Kuršaitienė, 
L. Grižienė 

Ilona Gaidienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Logopedo kabinetas, 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Volungėlė“ 

14 d. 13.00 Mokytojų tarybos susirinkimas Mokytojai 

 

Renata Česnelienė, 
direktorė, Ilona Gaidienė,
 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Janina Trijonie-

nė, visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

 

Logopedo kabinetas, 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Volungėlė 

15 d.  14.00 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių, 
pavaduotojų ugdymui, Pedagoginės 
psichologinės tarnybos psichologų pasitarimas 

 

Renata Česnelienė, 
direktorė, Ilona Gaidienė, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

A. Dragašienė,  
U. Petraitienė,  
M. Pranauskienė 

Pedagoginė psichologinė 
tarnyba (Debreceno g. 41, 

Klaipėda) 

16 d. 10.00 val.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-

darželių direktorių pasitarimas 

Renata Česnelienė, 
direktorė 

L. Prižgintienė Klaipėdos miesto 

savivaldybės 
administracija (Liepų g. 
11, Klaipėda) 



1 2 3 4 5 6 

21 d. 13.00 val. Įstaigos mokytojų metodinis susirinkimas. 
Pranešimas „Žaidimai ir žaidybinės 
improvizacijos ikimokykliniame amžiuje“; 

mokytojų išklausytų kvalifikacijos seminarų 
pozityviosios patirties apibendrinimas;    

pedagogų supažindinimas su Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir kultūros centro lapkričio 
mėnesio planuojamais kvalifikaciniais, 
metodiniais, edukaciniais-kultūriniais renginiais 
ir miesto savivaldybės švietimo skyriaus darbo 
planu.  

Mokytojai  Renata Česnelienė, 
direktorė, Ilona Gaidienė, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Logopedo kabinetas 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Volungėlė“ 

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA: 
1-31 

d. 

 Savaitės temų tikslų įgyvendinimas „Ryto rato“ 

veikloje. 

„Siūlinukų“, 

„Mezginukų“, 

„Tauškučių“, 

„Karpiniukų“, 

„Gintariukų“,  

„Žiedynėlio“, 

„Aitvariukų“, 

„Spinduliukų“, 

„Šiaudinukų“, 

„Molinukų“, „Drevinukų“ 

grupės 

Renata Česnelienė, 
direktorė 

„Siūlinukų“,  

„Mezginukų“,  

„Tauškučių“,  

„Karpiniukų“, 

 „Gintariukų“, 

„Žiedynėlio“,  

„Aitvariukų“, 

„Spinduliukų“, 

„Šiaudinukų“,  

„Molinukų“,  

„Drevinukų“ grupės 
9 d.   Mokytojų įrašų skiltyje „Vaiko pažanga ir 

pasiekimai“ analizavimas internetinėje sistemoje 
„Mūsų darželis“ 

„Siūlinukų“, 

„Mezginukų“, 

„Tauškučių“, 

„Karpiniukų“, 

„Gintariukų“,  

„Žiedynėlio“, 

„Aitvariukų“, 

„Spinduliukų“, 

„Šiaudinukų“, 

„Molinukų“, „Drevinukų“ 

grupės 

Renata Česnelienė, 
direktorė 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Volungėlė“ 



 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 

KITA VEIKLA: 

1-20 d.  Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“  Įstaigos bendruomenė Renata Česnelienė, 
direktorė 

Klaipėdos lopšelis-

darželis  „Volungėlė“ 

07 d. 11.00 val. Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“ Įstaigos bendruomenė Ilona Gaidienė, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Klaipėdos lopšelis-

darželis  „Volungėlė“ 

Direktorė Renata Česnelienė 


