
RENGINIAI 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESIO 
 

 

Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas 

 

2022-11-03 

 

 

2022-11-04 

 

 

2022-11-03 – 

2022-11-05 

 

 

 

2022-11-07 

 

 

 

 

 

 

2022-11-08 

10 val. 

 

2022-11-08 

10 val. 

 

 

 

2022-11-11 

10.30 val. 

 

2022-11-15 

10.30 val. 

 

 

 

2022 m. 11 mėn.  

 

 

 

 

 

2022-11-16 

10 val. 

 

2022-11-18 

11.00 val. 

 

 

Organizuota išvyka su priešmokyklinio 

amžiaus vaikais į Panevėžio „Vyturio“ 

progimnaziją, pažinčiai su mokykla. 

Organizuotas renginys su ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikais „Atšvaitų 

diena“. 

Dalyvauta su ikimokyklinio amžiaus 

„Boružėlių“ grupės vaikais respublikiniame 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projekte „Dainuoju, judu – boružėlę 

turiu“. 

Organizuota gerumo akcija Tarptautinei 

pyragų dienai bendruomenėje, su 

priešmokyklinio amžiaus vaikais aplankant 

Panevėžio „SOS vaikai“ agentūrą, 

ikimokyklinio amžiaus „Smagučių“ grupės 

vaikais aplankant Pušaloto gatvės 

bendruomenę. 

Organizuota edukacinė programa su 

priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žvakių 

magija“ Panevėžio kraštotyros muziejuje. 

Dalyvauta su priešmokyklinio amžiaus vaikais 

VŠĮ „Gedimino miesto mokykla“ virtualioje 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

konferencijoje „Moksliniai rudens atradimai 

„Aš tyrėjas“. 

Organizuotas rytmetys su ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikais „Ožio diena“. 

 

Organizuoti savaitės  knygos  „Jei sutiksi lokį“ 

skaitiniai su ikimokyklinio amžiaus 

„Smagučių“ grupės vaikais, Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešojoje bibliotekoje Šiaurinėje 

bibliotekoje. 

Dalyvauta su ikimokyklinio amžiaus 

„Smagučių“ grupės vaikais ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų parodoje „Kiškio sermėgėlė“, 

organizuyoto Vilniaus lopšelio-darželio 

„Žibutė“. 

Organizuotas projektas su Lietuvos ugdymo 

įstaigomis „Žibutė“  „Atsakinga Tolerancija 

Draugui III“. 

Organizuotas susitikimas su kareiviais iš 

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono – 

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios 

 

Rasa Stulpinienė 

 

 

Inga Zelionkienė 

 

 

Simona Černiauskienė 

Inga Abduveleva 

Daiva Andriūnienė 

 

 

Rasa Stulpinienė 

Inga Zelionkienė 

 

 

 

 

 

Rasa Stulpinienė 

Sandra Belazaravičienė 

 

Daiva Galvonienė 

Jolanta Lašinienė 

 

 

 

Daiva Galvonienė 

Jolanta Lašinienė 

 

Daiva Galvonienė 

Jolanta Lašinienė 

 

 

 

Daiva Galvonienė 

 

 

 

 

 

Aušra Žaromskienė 

Rasa Stulpinienė 

Edita Miežinienė 

Aušrinė Kuncevičienė 

 

 



 

 

 

2022-11-23 

10 val. 

 

2022-11-23 

9 val. 

 

 

 

pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“. 

Edukacinė programa: ginklų paroda, karinės 

estafetės, kareivio maistas. 

Organizuotas spektaklis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams „Baltasis 

lokys Guru Buru“. 

Dalyvauta nuotolinėje respublikinėje 

metodinėje dienoje „LEAN vadybos principų 

taikymas švietimo įstaigos veikloje“, 

organizuoto Kretingos darželio-mokyklos 

„Žibutė“. 

 

 

 

Loreta Simanavičienė 

 

 

Loreta Simanavičienė 

Edita Miežinienė 

Daiva Galvonienė 

Sandra Belazaravičienė 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Edita Miežinienė 


