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2022 M. BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2022-05-31 

Vilkaviškis 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

Bendrųjų ir vadybinių kompetencijų tobulinimas. Edukacija. 

1.  Vadovų ir pavaduotojų ugdymui 

ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Vadybiniai sprendimai 

atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ 

Sausio-

gruodžio mėn. 

Direktorė 

Dainora Daniliauskienė 

2.  VšĮ Mokymosi mokykla „Ugdymo 

meistrai“ programa pedagogams „BDT 

mokymai“ (Besimokančių darželių 

tinklas) 

Vasario-

gruodžio mėn. 

Direktorė 

Dainora Daniliauskienė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

3.  Nacionalinės švietimo agentūros 

įgyvendinamo projekto „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

kvalifikacijos tobulinimo mokymai 

pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Kaip kūrybiškai ir 

kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą“ 

Balandžio-

lapkričio mėn. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja 

Daiva Burdulienė 

4.  Nacionalinės švietimo agentūros 

įgyvendinamo projekto „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

kvalifikacijos tobulinimo mokymai 

pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Kaip kūrybiškai ir 

kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

17,20,21 d. 

14.00-17.15 val. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja 

Daiva Burdulienė 



priešmokyklinio ugdymo programą“ 

„Kūrybiškumo ir komunikavimo 

kompetencijų ugdymas įgyvendinant 

atnaujintą PU BP“ 

Pilietinės, pažinimo kompetencijų 

ugdymas įgyvendinant atnaujintą PU 

BP“ 

5.  Ugdymo įstaigų VGK pirmininkų ir 

švietimo pagalbos specialistų apskrito 

stalo diskusija 

21 d. 

14.00 val 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Psichologė 

Agnė Rybakova 

Renginiai, projektinė veikla. 

6.  Edukacinių erdvių konkurso II-asis 

etapas 

Birželio-liepos 

mėn. 

Direktorė 

Dainora Daniliauskienė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

7.  Sveikatingumo diena Judrieji žaidimai 

linksmai“ 

„Meškučių“ grupė 

„Kiškučių“ grupė 

„Pelėdžiukų“ grupė 

Birželio mėn. Neformaliojo ugdymo 

mokytoja 

Rita Kiškėnienė 

8.  Dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose, 

projektuose, konkursuose, parodose, 

akcijose 

Birželio mėn. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Meninio ugdymo 

mokytojos 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Konsultavimas, informavimas, veiklos stebėsena. 

9.  Vilkaviškio r. ŠPT pagalbos mokiniui 

specialistai 

Virtualus vaiko/mokinio kompleksinio 

įvertinimo aptarimas, rekomendacijų 

teikimas 

2 d. 

15.10  val. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

10.  Individualios pedagogų konsultacijos 

kvalifikacijos tobulinimo (si), programų 

rengimo, gerosios patirties sklaidos 

klausimais 

Visą  

mėnesį. 

Direktorė 

Dainora Daniliauskienė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

Ataskaitos, žinios, informacija. 

11.  Pateikti Savivaldybės tarybai 2021 m. Iki 2 d. Direktorė 



įstaigos ataskaitą Dainora Daniliauskienė 

12.  Specialiojo ugdymo grupių vaikų 

lankymo suvestinės pateikimas 

Vilkaviškio r. savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos 

skyriui 

30 d. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 

13.  Socialines pašalpas gaunančių šeimų 

sąrašo pateikimas 

30 d. Socialinė pedagogė 

Edita Mozūraitienė 

Refleksija. 

14.  Pasidalijimas gauta informacija iš kursų, 

seminarų, mokymų 

Visą 

mėnesį 

Direktorė 

Dainora Daniliauskienė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Vilija Bulevičienė 
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