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KAUNO MIESTO TIRKILIŠKIŲ MOKYKOS-DARŽELIO 
2021-2022 m,m.. RUGSĖJO MĖNESIO  VEIKLOS PLANAS 

Eil

nr 

Renginio 

pavadinimas 

Vieta         Data Dalyvauja Atsakingas Reikalingi ištekliai, 

pastabos 

1. Ikimokyklinukų ir 
priešmokyklinukų 
šventė ,, Piratų 
kopitonas Flintas,, 
 
 
Mokslo ir žinių diena 
,,  Piratai užgrobė 
mokyklą ,, 

Mokykla-
darželis 
grupėse 
 
 
 
Mokyklos-
darželio 
aikštynas 
.M.Yčo g. 

2021-09-01d.  
 8,30 val. 

 
 
 
 

2021-09-01d. 
      10 val. 

Darželinukai ir 
priešmokyklinukai 
 
 
 
 
Mokytojos, 
mokiniai, mokinių 
tėveliai ,  

Dir pavaduotoja 
ugdymui , 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo mokytojos 
 
Dir. pavaduotoja 
ugdymui ,   
Kristina 
Zenkevičienė 
Šokių mokytoja 
Muzikos mokytoja 

Vaikučių teigiamos emocijos 
 
 
 
 
 
Mokinių teigiamos emocijos 

2. Vaiko gerovės 
komisijos posėdis 

Mokytojų 
kambarys 

2021-09-15d. 
       13 val. 

Vaiko gerovės 
komisijos nariai 

Dir. pavaduotoja 
ugdymui 

VGK planas 

3. Mokytojų metodinis 
pasitarimas 

Mokytojų 
kambarys 
M.Yčo g. 2 

2021-09-22 d. 
       14 val. 

Mokyklos-darželio 
mokytojai 

Mokyklos-darželio 
administracija , 
metodinės grupės 
pirmininkė 
K.Zenkevičienė 

Mokyklos-darželio tikslų 
įgyvendinimas , metodinio 
plano sudarymas, planų 
pritarimo 

4. Tėvų  susirinkimai 
 

 

Tėvų  susirinkimas 1 

klasės tėveliams 

 Grupėse  
 Dvarų g.49 
 
 
 
Mokykloje 
M.Yčo g. 2  

   2021-09-09 d. 
17 val. 

 

2021-09-16 

18 val . 

Mokyklos –
darželio 
Bendruomenė 
 
 
1 klasės tėveliai  

 Ikimokyklinio ugd. 
mokytojai , 
priešmokyklinio 
ug. mokytojai 
administracija 
 
Mokyklos-darželio 
administracija ir 1 
klasės mokytoja , 

Einamieji  reikalai 
 
 
 
 
 
Einamieji reikalai 



dėstantys 
mokytojai 

5. Pedagogų tarybos 
posėdis 

Mokykloje-
darželyje 

 2021-08-30 d.   
11 val. 

Mokyklos-darželio 
pedagogai , 
mokytojai 

 Administracija 2021-2022 m.m. veiklos 
aptarimas ,tolimesnių veiklos 
gairių numatymas 

6. Ekskursijos (pagal 
veiklos planą) 

Pasirenkama 
išvykos vieta 

Nuo rugsėjo 27d. 
iki 30d. 

((pasirinktinai) 

Mokyklos-darželio 
pradinių klasių 
mokiniai 

Visos pradinių 
klasių mokytojos 

Mokinių teigiamos emocijos , 
pažinimas 

7. Mokinių asmens bylų 
formavimas ,  
dokumentų tvarkymas, 
TAMO el.dienyno 
pild.,Mūsų darželis,, 
dienyno pildymas 
 

Mokykla-
darželis 

  Iki rugsėjo 10  d.  Klasių  
vadovai,mokytojai 

Dir. pav. ugdymui 
Larisa Bukinienė 

Dokumentų patikra 

8. Ilgalaikių planų , 
klasės vadovų planų , 
neformaliojo švietimo 
programų  priežiūra ir 
derinimas . 

Mokykla-
darželis 

Iki rugsėjo 01 d. Klasių mokytojai , 
dalykų mokytojai , 
neformaliojo  
ugdymo 
mokytojai,grupių 
mokytojai 

Dir . pav. ugdymui 
Larisa Bukinienė 

Dokumentų peržiūra 

 9. Olimpis  projektas Mokykla-
darželis 

2021 rugsėjo 
mėn. 

Pradinių klasių 
mokiniai 

Klasių vadovai ir 
anglų k. Mokytoja 
Kristina 
Skaraitienė   

Gabių mokinių paieška 

       
       

 
 

 
 
 

Direktorės  pavaduotoja ugdymui                                                                         Larisa  Bukinienė 


