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LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ 

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

1. Tikslas 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir jo individualią patirtį padėti vaikui įgyti 

pasiekimų įvairiose srityse grindžiamų sąveika ir dialogiškumu. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo bendrąją ir Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo, taikant Valdorfo pedagogikos elementus, programas.  

1.2. Sudaryti reikiamas pedagogines, psichologines, socialines sąlygas ir 

galimybes visuminiam vaiko asmenybės ugdymuisi, sudarant palankias galimybes 

vaiko individualybės, jo gabumų, talento sklaidai. 

 

2. Tikslas 

Kurti vaikams sveikas ir saugias ugdymo bei ugdymo(si) sąlygas ir aplinką, 

atsižvelgiant į jų poreikius. 

 

Uždaviniai: 

2.1. Papildyti grupės ir lauko erdves priemonėmis, skatinančiomis pažinimo bei 

vaikų judėjimo įvairovę. 

2.2. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų ugdymui(si). 

2.3. Tobulinti vadybinę ir administracinę veiklą. 

 

 

 

 

 

 



VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2020 METAMS 

 

Priemonė Laukiamas 

rezultatas 

Vykdytojai Laikas Atsiskaitymo 

forma 

Partneriai  

 

Tikslas. 1. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir jo individualią patirtį padėti vaikui įgyti 

pasiekimų įvairiose srityse grindžiamų sąveika ir dialogiškumu. 

Uždavinys. 1.1. Įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo bendrąją ir Lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo, taikant Valdorfo pedagogikos elementus, programas.  

1.1.1. Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas. 

Suformuotos 

priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo grupės, 

suderinti ir 

patvirtinti 

pareigybių 

sąrašai, 

sutvarkytas 

mokinių 

registras, 

parengti ugdymo 

planai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m. 

birželis-

rugsėjis 

Grupių sąrašai, 

ugdymo planai, 

pedagoginių ir 

nepedagoginių 

darbuotojų 

sąrašai 

 

1.1.2. Ugdymo 

turinys 

įgyvendinams per 

praktinę, pažintinę 

ir meninę veiklas 

bei kūrybinį 

žaidimą.  

Vaikai įgis žinių 

ir mokėjimų 

kasdieninės 

veiklos, 

tyrinėjimų ir 

kūrybinio 

žaidimo metu. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

auklėtojai 

2020 m. Vaikų 

kompetencijų 

aprašų analizė 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai, 

logopedas, 

spec. 

pedagogas 

1.1.3. Grupių vaikų 

išvykos į 

edukacines 

programas. 

Įvairių 

edukacinių 

programų metu 

vaikai įgis žinių, 

prasmingos 

patirties,  kitose 

ugdomosios 

veiklos 

aplinkose. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

auklėtojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020 m. Edukacinės 

programos. 

Nuotraukos 

Kraštotyros 

muziejus, 

dailės galerija, 

moksleivių 

namai, saugaus 

eismo klasė, 

gamtos 

mokykla 

1.1.4. Dalyvavimas 

M. Karkos 

pagrindinės 

mokyklos 

renginiuose, 

skirtuose 

būsimiems 

pirmokams. 

Vaikai susipažins 

su mokyklos 

aplinka, 

mokytojais, įgis 

naujų patyrimų. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

2020 m. 

 

Programos, 

lankstinukai 

Mokyklos 

pradinių klasių 

mokytojai 

1.1.5. Elektroninio 

dienyno galimybių 

įsisavinimas. 

Naudojant 

elektroninį 

dienyną padidės 

galimybės 

glaudžiau 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  Grupių vaikų 

duomenys ir 

ugdymo 

proceso 

dokumentacija 

IKT specialistai 



bendrauti su 

tėvais, pateikti 

jiems daugiau 

informacijos apie 

vaikų ugdymą, 

kitą jiems 

aktualią 

informaciją. 

tvarkomi 

elektroniniame 

dienyne 

1.1.6. Mokytojų 

tarybos posėdis 

„Tėvų dalyvavimas 

bendruomenės 

veikloje–kaip 

padaryti jį 

patrauklesniu“. 

Tėvai aktyvūs 

įstaigos veiklos 

dalyviai, o ne 

pasyvūs 

stebėtojai. 

Direktorius  2020 m. 

vasaris 

Posėdžio 

protokolas 

 

1.1.7. Mokytojų 

tarybos posėdis 

„2019–2020 m. m. 

rezultatų 

aptarimas“. 

Aptarti 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ir 

vaikų, kuriems 

skirta švietimo 

pagalba, 

pasiekimai, 

numatytos gairės 

ką galima 

tobulinti kitais 

mokslo metais. 

Direktorius 2020 m. 

gegužė 

Posėdžio 

protokolas 

 

1.1.8. Mokytojų 

tarybos posėdis 

„Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams“. 

Aptarti 

įvairiapusias 

veiklas naujiems 

mokslo metams. 

Direktorius 2020 m. 

rugpjūtis 

Posėdžio 

protokolas 

 

1.1.9. Mokytojų 

tarybos posėdis 

„Dienos ritmas 

Valdorfo 

darželyje“. 

Pedagogai 

pasidalins geraja 

darbo patirtimi ir 

įžvalgomis. 

Direktorius 2020 m. 

lapkritis 

Posėdžio 

protokolas 

 

Uždavinys. 1.2. Sudaryti reikiamas pedagogines, psichologines, socialines sąlygas ir galimybes 

visuminiam vaiko asmenybės ugdymuisi, sudarant palankias galimybes vaiko individualybės, jo 

gabumų, talento sklaidai. 

1.2.1. Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiai: 

vaikų, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, kalbos 

ugdymo aptarimas; 

kitų VGK komisijai 

deleguotų funkcijų 

aptarimas ir 

sprendimas.  

Laiku ir tinkamai 

suteikta švietimo 

pagalba 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

vaikams.  

VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

2020 m. 

pagal 

poreikį 

Posėdžių 

protokolai 

PPT 

specialistai 



1.2.2. Dalyvavimas 

prevencinės 

programos veikloje. 

Smurto ir 

patyčių 

prevencija.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  Sutartis su 

prevencinės 

programos 

teikėjais 

 

1.2.3. Savaitė be 

patyčių. 

Bus ugdomas 

vaikų 

pasitikėjimas 

savimi, 

draugiškumo ir 

pagalbos kitam 

jausmas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

2020 m. 

kovas 

Renginių 

nuotraukos, 

vaikų darbelių 

paroda 

Lėlių vežimo 

teatras 

Panevėžio 

sveikatos 

biuras 

1.2.4. Kalendorinių, 

metų, valstybinių, 

tautinių švenčių 

minėjimas ir 

šventimas. 

Įvairių renginių 

metu vaikams 

bus ugdomas 

tautinio ir 

kultūrinio 

tapatumo 

jausmas, 

pilietiškumas, 

patirtas meninis 

ir estetinis 

pasigėrėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogai 

2020 m.  Švenčių 

scenarijai, 

projektai, 

įvairių renginių 

nuotraukos 

Socialiniai 

partneriai, 

rėmėjai, tėvai 

1.2.5. Dalyvavimas 

konkursuose, 

parodose, kituose 

renginiuose. 

Meninių 

vertybių, 

kūrybiškumo 

ugdymas, 

individualių 

gabumų 

atskleidimas. 

Priešmokyklinio 

ir meninio 

ugdymo 

pedagogai, 

auklėtojai 

2020 m.  Pažymos apie 

dalyvavimą 

renginiuose 

Respublikos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokyklos, 

kitos 

mokyklos, 

bibliotekos 

1.2.6. Įvairi bendra 

veikla su 

socialiniais 

partneriais vaikų 

biblioteka 

„Žiburėlis“.  

Vaikai patirs 

džiaugsmingų 

akimirkų, ugdys 

komunikacinę ir 

meninę 

kompetencijas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  Renginių 

nuotraukos 

 

1.2.7. Sudaryti 

sąlygas 

pedagogams kelti 

kvalifikaciją 

įvairiuose 

mokymuose, 

seminaruose, 

kursuose, 

edukacinėse 

programose.  

Pedagogai 

pagilins turimas 

kompetencijas ir 

įgis naujų žinių. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai 

PŠC, lektoriai 

1.2.8. Gerinti 

ugdymo proceso 

planavimo  kokybę 

ir efektyvumą.  

Dalintis ugdymo 

proceso 

planavimo geraja 

darbo patirtimi.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.   



1.2.9. Įsigyti 

priemonių ir žaislų 

kūrybiniam 

žaidimui plėtoti. 

Grupės aplinkoje 

esantys žaislai ir 

daiktai leis 

vaikams žaisti 

kūrybiškai, 

lavins vaizduotę. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

2020 m. 

II ir IV 

ketv. 

Sąskaitos 

faktūros 

 

1.2.10. 

Suorganizuoti 

respublikinį 

projektą meninės 

raiškos tematika 

skirtą Valdorfo 

šimtmečiui 

paminėti. 

Suteikti vaikams 

galimybę 

išreikšti save 

meninėje 

veikloje.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogai 

2020 m.  

kovas-

balandis 

Projekto 

aprašymas, 

nuotraukos 

Lietuvos 

ikimokyklinės 

įstaigos  

1.2.11. Atestuoti 

vieną auklėtoją 

vyresniosios 

auklėtojos ir dvi 

metodininko  

kvalifikacinėms 

kategorijoms. 

Visi pedagogai 

bus atestuoti 

vyresniojo 

auklėtojo 

kvalifikacinei 

kategorijai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

atestacinė 

komisija 

2020 m. 

II ir IV 

ketv. 

Mokytojų 

atestacijos 

dokumentai 

Atestacinė 

komisija, 

veiklos 

vertintojai 

Tikslas. 2. Kurti vaikams sveikas ir saugias ugdymo bei ugdymo(si) sąlygas ir aplinką, atsižvelgiant į 

jų poreikius. 

Uždavinys. 2.1. Papildyti grupės ir lauko erdves priemonėmis, skatinančiomis pažinimo bei vaikų 

judėjimo įvairovę. 

2.1.1. Saugios ir 

sveikos aplinkos 

kūrimas atnaujinant 

grupių erdves 

naujais baldais ir 

priemonėmis. 

Sveikos ir 

saugios 

ugdymo(si) 

sąlygos ir 

aplinka. 

Ūkvedys 2020 m.   Pagalbinis 

remonto 

darbininkas 

2.1.2. Įrengti vaikų 

žaidimų aikšteles, 

atitinkančias 

higienos normose 

numatytus 

reikalavimus. 

Lauko žaidimų 

įrenginiai skatins 

vaikų fizinį 

aktyvumą, bus 

užtikrinta 

saugesnė ir 

patrauklesnė 

vaikų veikla 

lauke. 

Direktorius, 

ūkvedys 

2020 m.  Įrenginiai 

žaidimo 

aikštelėse 

Tėvai 

2.1.3. Įrengti 

„basakojų takelį“. 

Įvairesnė vaikų 

veikla lauke. 

Direktorius, 

ūkvedys 

2020 m. 

II 

ketvirtis 

Įrengtas takelis Tėvai 

2.1.4. 

Bendruomenės 

talka tvarkant lauko 

erdves. 

Lauko aplinkos 

atnaujinimas 

sukuriant naujas 

gėlynų ir 

želdinių erdves.  

Direktorius, 

ūkvedys, 

bendruomenės 

nariai 

2020 m. 

balandis-

gegužė 

Atnaujintos 

lauko erdvės 

Kraštovaizdžio 

specialistas 

2.1.5. Organizuoti 

vaikų išvykas į 

parką. 

Bus suteikta 

galimybė 

vaikams ne tik 

Grupių 

auklėtojai, 

priešmokyklinio 

2020 m. Išvykų lapai Auklėtojų 

padėjėjai 



laisvai judėti, bet 

ir ugdysis jų 

supratimas apie 

saugų elgesį 

išvykose. 

ugdymo 

pedagogai 

2.1.6. Pabaigti 

formuoti ir 

apželdinti kalniuką 

įstaigos teritorijoje.  

Suformuotas 

kalniukas vaikų 

žaidimams ir 

kitai veiklai 

lauke. 

Ūkvedys 2020 m. 

pavasaris 

 Tėvai, 

kiemsargis 

2.1.7. Įrengti 

vaikams daržą. 

Vaikai ugdys 

pažintinius ir 

darbinius 

įgūdžius. 

Ūkvedys 2020 m. 

pavasaris 

 Tėvai, 

einamojo 

remonto 

darbininkas, 

kiemsargis 

Uždavinys. 2.2. Sudaryti sveikas ir saugias sąlygas vaikų ugdymui(si). 

2.2.1. Veiklos 

įvairiapusiai vaikų 

sveikatai gerinti.  

Gera vaikų 

fizinė, psichinė ir 

emocinė 

sveikata. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

2020 m. Sveikatos 

priežiūros 

specialisto 

veiklos planas 

Panevėžio 

sveikatos 

biuras 

2.2.2. Užtikrinti 

sveiką, suderintą ir 

vaikų poreikius 

atitinkantį 

maitinimą. 

Vaikai augs 

sveikesni, bus 

ugdomi sveikatai 

palankios 

mitybos įpročiai. 

Maitinimo 

paslaugų 

administratorius 

2020 m. Meniu Maisto 

produktų 

tiekėjai, 

visuomenės 

sveikatos 

centras 

2.2.3. Atnaujinti 

salės apšvietimą. 

Apšvietimas 

atitiks higienos 

normų 

reikalavimus. 

Ūkvedys 2020 m. 

I–II ketv. 

Nauji 

šviestuvai 

salėje. 

  

2.2.4. Suremontuoti 

3-čios grupės 

patalpą, rūbinėlę, 

prausyklą, tualetą, 

atnaujinti grindų 

dangą. 

Gražesnė ir 

estetiškesnė 

grupės aplinka. 

Ūkvedys 2020 m. 

birželis-

rugpjūtis 

Grupės aplinka Einamojo 

remonto 

darbininkas, 

Panevėžio 

užimtumo 

tarnyba 

2.2.5. Įsigyti naujų 

baldų 

suremontuotai 

grupei. 

Gražesnė ir 

estetiškesnė 

grupės aplinka. 

Ūkvedys 2020 m. 

birželis-

rugpjūtis 

Grupės aplinka Einamojo 

remonto 

darbininkas 

2.2.6. Virtuvės 

patalpose įrengti 

kondicionierių. 

Geresnės darbo 

sąlygos ir maisto 

kokybė. 

Ūkvedys 2020 m. I 

pusmetis 

 Elektrikas 

2.2.7. Gerinti 

įstaigos teritorijos 

apšvietimą tamsiu 

paros metu. 

Atnaujinti seni 

arba įrengti nauji 

lauko apšvietimo 

įrenginiai 

užtikrins 

saugesnę aplinką 

Direktorius, 

ūkvedys 

2020 m.   Elektrikas 

2.2.8. Suremontuoti 

vidaus laiptinių 

Saugesnės 

sąlygos, 

Ūkvedys 2020 m.   Einamojo 

remonto 



laiptų pakopas. estetiškesnė 

aplinka. 

darbininkas 

2.2.9. Įrengti 

turėklus lauko 

laiptams. 

Saugesnės 

sąlygos. 

Ūkvedys 2020 m.   Einamojo 

remonto 

darbininkas 

2.2.10. Dalyvauti 

lopšelio-darželio 

edukacinių erdvių 

modernizacijos 

projekte. 

Bus įrengtos dvi 

naujos grupės su  

iš esmės 

modernizuotom 

erdvėm 

pritaikytom 

vaikų 

kūrybiškumo 

ugdymui.  

Direktorius 2020 m.  modernizuotos 

dvi grupės 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Uždavinys. 2.3. Tobulinti vadybinę ir administracinę veiklą. 

2.3.1. Tobulinti 

administracijos 

darbuotojų 

kvalifikaciją. 

Administracijos 

darbuotojai įgys 

žinių savo veikos 

sričių 

klausimais.  

Direktorius 2020 m.  Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

 

2.3.2. Tobulinti 

darbą su 

dokumentų 

valdymo sistema 

„Avilys“. 

Dokumentai 

 saugomi, 

archyvuojami, 

registruojami, 

nukreipiami, 

rengiami ir 

derinami jų 

projektai bei 

valdomos 

užduotys 

elektroninėje 

erdvėje. 

Direktorius, 

direkoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, vyr. 

buhalteris, 

ūkvedys, 

sekretorius 

2020 m.  Savivaldybės 

IKT specialistai 

2.3.3. Tobulinti 

darbą su 

informacine sistema 

„Biudžetas VS“.  

Buhalterinė 

apskaita bus 

tvarkoma naujoje 

programoje. 

Vyr. buhalteris, 

apskaitininkas, 

ūkvedys 

2020 m.   NEVDA 

konsultantai 

2.3.4. Peržiūrėti ir 

atnaujinti veiklos 

dokumentus. 

Veiklos 

dokumentai 

atitiks norminius 

teisės aktus. 

Direktorius, 

sekretorius 

2020 m. Įvairių tvarkų 

aprašai 

 

2.3.5. Racionaliai 

naudoti veiklos 

plano 

įgyvendinimui 

skirtas lėšas. 

Taupiai ir 

racionaliai 

naudojamos 

įstaigai skirtos 

lėšos. 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

2020 m.  finansinės 

ataskaitos 

 

___________________________ 

SUDERINTA      SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Rugelis“    Lopšelio-darželio „Rugelis“ tarybos  

mokytojų tarybos posėdžio    2020 m. sausio 7 d. protokolu Nr. 1  

2020 m. sausio 8 d. protokolu Nr. 1     



        Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

        2020 metų veiklos plano 

        1 priedas 

 

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Informacija Data, laikas Vieta Dalyviai Atsakingi 

1. Paroda „Piešiu Lietuvai“ 
2020 m. 

vasaris-kovas 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Grupių auklėtojai 

2. 

Projektas su Panevėžio 

muzikos mokyklos 

kanklininkių ansambliu 

„Ašarėlė“„Čia kelio 

pradžia“ skirtas Vasario 

16-ajai 

2020 m. 

vasario 19 d. 
Lopšelio-darželio 

salė 
Visų grupių 

vaikai 
Meninio ugdymo 

pedagogai 

3. Užgavėnių šventė 
2020 m. 
vasario 25 d. 

Lopšelio-darželio 

kiemas 
Visų grupių 

vaikai 
Meninio ugdymo 

pedagogai 

4. Kaziuko mugė 
2020 m.  
kovo 2 d. 

Lopšelio-darželio 

salė 
Visų grupių 

vaikai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5. 
Šventinis rytmetys 

„Lietuvėle mus gimta“ 
2020 m. 
kovo 6 d. 

Lopšelio-darželio 

salė 
Visų grupių 

vaikai 

Priešmokyklinio ir 

meninio ugdymo 

pedagogai 

6. 

Dalyvavimas Panevėžio 

miesto savivaldybės 

aplinkosaugos švietimo 

projekte „Žemės mėnuo“ 

2020 m.  
kovo 20 d. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Lopšelio-

darželio vaikų 

ansamblis 

Meninio ugdymo 

pedagogai 

7. 
Projektas „Sparnuočių 

belaukiant“ 
2020 m. kovas 

Lopšelio-darželio 

lauko erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Grupių auklėtojai 

8. 

Projektas „Pasakų skrynią 

pravėrus“ skirtas Valdorfo 

šimtmečiau ir Tarptautinei 

tearto dienai paminėti  

2020 m.  
kovo 23–27 d. 

Lopšelio-darželio 

salė 

Darželio ir 

priešmokyklinių

grupių vaikai 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

10. 

Projektas „Mes sukūrėme 

knygą“ skirtas Tarptautinei 

vaikų knygos dienai 

paminėti 

2020 m.  
kovo 30 d.–

balandžio 3 d.  

Panevėžio 

savivaldybės 

viešojoji 

biblioteka 

„Žiburėlis“ 

Darželio ir 

priešmokyklinių

grupių vaikai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

11. 
Velykinių darbelių paroda  

„Velykų belaukiant“ 

2020 m. 

balandžio 
6–20 d. 

Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Grupių auklėtojai 

12. 
Lopšelio-darželio 

projektas „Subėgo 

draugystės takeliai“ 

2020 m. 

balandis 
Lopšelio-darželio 

salė 

Kviestinės 

Lietuvos 

ikimokyklinės 

įstaigos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
meninio ugdymo 

pedagogai 

13. 
Piešinių paroda „Mano 

šeima“ 

2020 m. 

gegužės  
11–22 d. 

Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Grupių auklėtojai 

14. 
Renginys visai 

bendruomenei skirtas  

Šeimos dienai paminėti 

2020 m. 

gegužės 15 d. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Visų grupių 

vaikai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
meninio ugdymo 

pedagogai 



15. 
Piešinių paroda „Vaisiai ir 

daržovės – mūsų draugai“ 
2020 m. 

birželis 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 
Visų grupių 

vaikai 
Grupių auklėtojai 

16. 
Paroda „Dėdės rudenėlio 

kraitelė“ 
2020 m. spalis 

Panevėžio 

savivaldybės 

viešojoji 

biblioteka 

„Žiburėlis“ 

Grupių vaikai ir 

tėveliai 
Grupių auklėtojai 

17.  Žibintų šventė  
2020 m. 

lapkritis 
Lopšelio-darželio 

salė, kiemas 
Visų grupių 

vaikai 
Meninio ugdymo 

pedagogai 

18. Kalėdinių puokščių paroda 
2020 m. 

gruodis 
Lopšelio-darželio 

viešosios erdvės 

Visų grupių 

vaikai, tėvai, 

darbuotojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
 

_______________________ 


