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Data Val. Renginio pavadinimas Atsakingi Dalyvauja
Susirinkimai ir posėdžiai įstaigoje
02 1315

Microsoft Teams galimybės mokytojo
veikloje.

A.Glybina,
V.Paimbrekytė -
Jonauskienė

Mokytojai

04 1700 “Liūtukų” grupės tėvelių ir mokytojų
susirinkimas

V.Selenienė
J.Vilčinskienė

Tėveliai, grupės
mokytojai, įstaigos
direktorius

10 1300 Įstaigos tarybos posėdis. Dienotvarkė:
1. Dėl įstaigos veiklos organizavimo

vasaros laikotarpiu;
2. Dėl neformaliojo ugdymo programų;
3. Dėl grupių komplektavimo.

Z.Jakienė

Įstaigos taryba,
įstaigos direktorius

11 1700 “Žiogelių” grupės tėvelių ir mokytojų
susirinkimas

R.Čiumarikova Tėveliai, grupės
mokytojai, įstaigos
direktorius

09 1315 Mokytojų tarybos posėdis.
1. Dėl Viešojo skelbimo 2021-2022

m.m. veiklos aprašo.
2. Dėl grupių komandų 2022-2023 m.m.
3. Dėl naujų ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programų.
4. Dėl atnaujintaų dokumentų:

„Netiesioginio darbo su mokiniais aprašu“,
„Elektroninio dienyno „Mūsų
darželis“ naudojimo aprašu“.

L. Glaveckienė

Mokytojai,
b.p.slaugytojos,
soc. darbuotojas,
mokytojų padėjėjos

16 1315 VGK posėdis. Dėl vaikų specialiųjų
ugdymosi poreikių PPT įvertinimo išvadų.

L.Glaveckienė
R.Bytautienė
V.Butvydienė
A.Kozlovienė

VGK komisijos
nariai, kviestiniai
nariai.

23 1315 Metodinės grupės posėdis. Pranešimai:
1. ,,Vaikų kūrybiškumo ir pažintinių poreikių
tenkinimas puoselėjant meninės raiškos
formų įvairovę“.J. Šatkutė
2. ,,Kiekvienas vaikas gali išmokti būti
pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis,
malonus ir drasus“ (programa ,,Kimochi“.
R.Lidžiuvienė

R.Bytautienė

Mokytojai,
b.p.slaugytojos,
soc. darbuotojas,
mokytojų padėjėjos

30 1315 Spec. metodinės gr. posėdis “O man vis tiek
reikia sparnų”. D. Balčiūnienė

31 1300 Administracijos posėdis L.Glaveckienė Administracija

Patirties sklaida

Gegužės mėn. „Priemonės padedančios lavinti kalbos ir V.Butvydienė Vaikų turinčių kalbos
ir kalbėjimo



kalbėjimo įgūdžius”. sutrikimų tėvai

09 1500 Metodinė diena Salantų gimnazijoje.
“Silpnaregio mokinio ugdymosi galimybės
bendrojo ugdymo mokykloje”

R.Bytautienė Programos
įgyvendinimo
komanda

Pagaminti priemones

Mėn. eigoje

QR kodu užkoduota informacija. V.Paimbrekytė - Jonauskienė

“Kas namelyje gyvena?”- regimąjam
suvokimui lavinti.

L.Bukauskaitė

Žodyno plėtrai: “Būdvardžių vartojimas”. V.Butvydienė

Vadovų susirinkimai, kiti renginiai
04 1330 Susitikimas su stovyklos “Pažinimo

stebuklas 2022” rėmėjais L.Glaveckienė

11 1000 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių
pasitarimas L.Glaveckienė

11 1430 Vidaus kontrolė ir švietimo įstaigos rizikų
vertinimas L.Glaveckienė

12 1000 Palangos švietimo pagalbos tarnybos
konferencija “Ką gali vadovas” L.Glaveckienė

Dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, rengimas

Mėnesio
eigoje

Parengti priešmokyklinės gr. vaikų
pasiekimų aprašus.

„Pelėdžiukų“ gr. mokytojai, švietimo
pagalbos mokytojai

Ruošti neformaliojo ugdymo
programas

Programų rengimo komandos

Ruošti stovyklos “Pažinimo stebuklas
2022” programą

Projekto darbo grupė

Parengti viešojo skelbimo veiklos
aprašą

L.Glaveckienė

Stebėsena
Mėn. eigoje Mokinių pasiekimų ir pažangos

vertinimas.

R. Bytautienė,
R. Viršilienė,
L.Glaveckienė

Ikimokyklinio/
priešmokyklinio ugd.
gr.

Projektinė veikla
02-06 Tęsti akciją ,,Žydintis vaikystės

kiemas“.

L. Glaveckienė,
R. Viršilienė,
R. Bytautienė

RUC bendruomenė

Mėnesio eigoje Projektas „Iš patirties į patirtį –
pažinkime Klaipėdą“. Edukacinės
išvykos ir veiklos „Tyrinėju pajūrį:
jūros vartai, molas, Karklė, smėlėtas
pajūris, augalai“.

Gr.mokytojos,
projekto
įgyvendinimo
komanda

Grupių bendruomenės

Renginiai:
05 1700

„Pelėdžiukai“ - mamytėms
Z.Jakienė,
D.Katkienė,
L.Aukštuolienė

„Pelėdžiukų“ gr.
bendruomenė

05 Deri
nama Brailio skaitiniai 2022 Aklųjų

bibliotekoje.
D.Balčiūnienė,
R.Bytautienė

Socialinio sk.
mokiniai skaitantys
brailiu

17 1630 Šeimos diena ,,Kurkime, žaiskime,
sportuokime kartu“.

L. Glaveckienė,
L. Aukštuolienė,
Z. Jakienė

RUC bendruomenė

Data derinama Išvyka prie jūros. ,,Pelėdžiukų“gr.
mokytojai

„Pelėdžiukų“ gr.
bendruomenė



Data derinama Išvyka į Klaipėdos senamiestį „Ar
Jono klanelis turi paslaptį?“

A.Glybina Soc. skyrius

Data derinama Išvyka “Jono kalnelis ir mažiems ir
dideliems“.

,,Liūtukų” gr.
mokytojos

„Liūtukų“ gr.
bendruomenė

Data derinama Išvyka “Klaipėdos senamiestis” ,,Ežiukų” gr.
mokytojos

„Ežiukų“ gr.
bendruomenė

Gegužės mėn. Mokinių kūrybinių darbų paroda
RUC galerijoje ,,Turiu laivelį mažą…
“ Klaipėdos 770 metų jubiliejui
paminėti.

J. Šatkutė,
R. Razmienė,

RUC Ikimokyklinio
sk. mokiniai

Gegužės mėn. Mokinių piešinių ir keramikos darbų
paroda Aklųjų bibliotekoje „Dovana
Klaipėdai“.

J. Šatkutė,
R. Razmienė

Ikimokyklinio ir
socialinio sk. mokiniai

27 1630 Šventinė popietė ,,Mokyklėlė
kviečia“ priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikų išleistuvės.

L. Aukštuolienė,
D. Katkienė,
Z. Jakienė

RUC bendruomenė

19 1000
-1200

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų
meninio ugdymo mokytojų renginys
“Klaipėda - mes tavo ateitis” skirtas
Klaipėdos. 770 -mečiui paminėti

L. Aukštuolienė,
D. Katkienė,
Z. Jakienė

“Pelėdžiukų” gr.
Vaikai, mokytojai

Iki 05.31. “Linksmasis švyturiukas 2022”
Ikimokyklinių įstaigų meninio
ugdymo mokytojų autorinės kūrybos
projektas.

L. Aukštuolienė

Parengė
Direktorė Laima Glaveckienė,
Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė
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