
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ SAUSIO MĖNESIO

VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2023 m. sausio    d. Nr. V-

Marijampolė

Vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir

Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centro sausio mėnesio planais,

p a t v i r t i n u Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 m. sausio mėnesio veiklos

planą (pridedama).

Direktorė Diana Gurevičienė

Neringa Vyšniauskienė, tel. (8 343) 92362
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                                         PATVIRTINTA

                                                                           Marijampolės vaikų lopšelio-darželio

                                                                                   “Pasaka” direktoriaus 2023 m. sausio     d.

                                          įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “PASAKA”

2023 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Veiklos

pavadinimas

Veiklos turinys Data Atsakingas

Susirinkimai -

posėdžiai, 

pasitarimai

 Vaiko gerovės komisijos posėdis.

 Lopšelio-darželio tarybos posėdis

 Švietimo įstaigų vadovų 

pasitarimai

 Iki mokyklinių įstaigų vadovų 

pasitarimas PPT

 Ovaliojo stalo pokalbiai 

(administracijos susirinkimas)

 Diskusijos su profsąjungos 

atstovais

5 d. ir 10 d.

Pagal poreikį

9 d. 13 val.

10 d. 10 val.

26 d. 13 val.

30 d. 10 val.

25 d. 13 val.

VGK 

pirmininkas

Tarybos 

pirmininkas

Direktorius

Direktorius

Direktorius

Profesinės

sąjungos

atstovai

Administracinė 

veikla

 Metinis darbuotojų vertinimas Sausis Direktorius

Dir. pav. 

ugdymui

Ūkvedys

Darbo grupių 

veikla

 Dvišalė komisija nelaimingam 

atsitikimui tirti

 Darbo tvarkos taisyklių darbo 

grupė

Sausis

Sausis

Ūkvedys

Direktorius

Ūkinė finansinė 

veikla

 Pedagogų tarifikacijos, etatų, 

pareigybių sąrašų parengimas.

 Ataskaitų pateikimas

 Pažymų apie mokėtinas ir 

gautinas sumas pateikimas

 Viešųjų pirkimų vykdymas

 Viešųjų pirkimų ataskaitos 

rengimas

 Žuvies pirkimas CVP IS 

priemonėmis

 Vaisių ir daržovių pirkimas 

CVP IS priemonėmis

Iki    6  d.

Iki  15 d.

Iki 5

1-31d.

Iki 31 d.

15-31

15-31

Vyriaus. 

buhalteris

Vyriaus. 

buhalteris

Vyriaus. 

buhalteris

Ūkvedys

Ūkvedys

Ūkvedys

Ūkvedys
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 Dokumentacijos 2023 m. 

plano parengimas DVS Kontoroje

 Nepanaudotų atostogų 

(kaupinių ataskaita)

 Darbo sutarčių pakeitimas

2 d.

Sausis

Sausis

Administratorius

Administratorius

Administratorius
Bendradarbiavimas

su šeima
 Susitikimai su švietimo 

pagalbos specialistais

Sausis Švietimo 

pagalbos 

specialistai

Bendri įstaigos 

renginiai

 Šventinis rytmetys „Trys 

karaliai žemėn atkeliavo“

 Visuotinė pilietinė iniciatyva

laisvės gynėjams atminti „Atmintis 

gyva, nes liudija“

6 d.

13 d.

Renginio 

organizatoriai

Visa 

bendruomenė

Dalyvavimas 

renginiuose / 

parodose

 Tarptautinis virtualus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, pedagogų kūrybinio 

STEAM  projekto 700 tortų Vilniui  

Sausis Mokytojos

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais

 Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašų derinimas ir tvirtinimas PPT.

 Lispa mokykla

 Metodinė veikla. Gerosios patirties
sklaida. „Vaiko pažinimas – raktas į 

sėkmę“

2-6 d.

3 d.

25 d. 13.00. val.
Švietimo centras

VGK

Direktorius

Soc. pedagogas

Kvalifikaciniai 

renginiai 

 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo

įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“ mokomasis 

seminaras.

  Dietinių ir perspektyvinių 

valgiaraščių sudarymo principai. 

Dienos raciono maistingumo ir 

energinės vertės sudarymas

6 d. 9.00 val.

Alytus

19 d. 13.00

Zoom platforma

Paskirtos 

mokytojos

Maitinimo 

organizatorius

Direktorė Diana Gurevičienė

Direktoriaus pavaduoja ugdymui                                                       Gita Orinienė

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė       Aurelija Klesevičienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-01-05 Nr. V-6 (1.5.E)

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis "Pasaka"-Direktorius Diana Gurevičienė 
2023-01-05

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.




