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MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS VEIKLOS PLANAS 

2016 – 2017 M.M. 

Eil. 

Nr. 

Formos ir metodai Priemonės 

pavadinimas 

Vyksmo data Atsakingas(a) 

1. Planavimas Bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais darbo 

grupės posėdžių ir 

veiklos plano 

parengimas 

2016 m. rugsėjis Bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais darbo 

grupė 

2. Auklėtojų forumas.  Inovacijos. 

Netradicinių 

bendradarbiavimo 

su soc. Partneriais 

ugdymo metodų 

ieškojimas. 

Per mokslo 

metus 

Grupių auklėtojos. 

Bendradarbiavimo 

su soc. Partneriais 

darbo grupė 

3. Bendradarbiavimas su rajono 

ikimokyklinėmis įstaigomis 

„Berželis“, „Žilvitis“, 

„Buratinas“, „Giliukas“ 

Bendri renginiai, 

projektai, kitos 

veiklos. 

Per mokslo 

metus 

Grupių pedagogai 

4. Bendradarbiavimas su 

respublikos ikimokyklinėmis 

įstaigomis 

Akmenės l/d 

„Gintarėlis“, 

Klaipėdos l/d 

„Gintarėlis“. 

Laiškai. 

Per mokslo 

metus 

PU bendruomenė 

5. Lietuvos ikimokyklinės įstaigos 

„Gintarėliai“ 

Susitikimas 

Klaipėdos l/d/ 

„Gintarėlis“ 

gerosios patirties 

sklaida. 

2017 . gegužės 

mėn. 

Darbo grupė. 

Vadovai. 

6. Bendradarbiavimas su Kalnėnų 

pagrindine mokykla, Ventos 

Susirinkimai su 

pradinių klasių 

Per mokslo 

metus 

Vadovai 

PU pedagogai 



progimnazija 

 

 

Pedagogų saviugdos ir 

savišvietos apibendrinimas ir 

įvertinimas. 

mokytojomis, 

išvykos į 

mokyklas, bendri 

renginiai. 

 

 

7. Bendradarbiavimas su Mažeikių 

sveikatos centru, su 

odontologais. 

Dantų 

silantavimas 

2016 m. spalis PU pedagogai 

Slaugytoja G. 

Gustytė 

PU pedagogai 

8. Bendradarbiavimas  su V. 

Klovos muzikos mokykla 

Edukacinės 

valandėlės, 

koncertai, 

spektakliai. 

Per mokslo 

metus 

„Kibirkštėlės“ 

metodinė grupė 

9. Bendradarbiavimas su bendros 

pagalbos įstaigomis, policija, 

gaisrinė, greitoji med. pagalba 

Mokymai, 

edukacinės 

valandėlės, 

ekskursijos.. 

Per mokslo 

metus 

Grupių auklėtojos, 

kiti specialistai. 

10. Bendradarbiavimas su PPT 

tarnyba 

Paskaitos, 

mokymai tėvams, 

individualios 

konsultacijos. 

Vaikų raido 

vertinimas. 

Per mokslo 

metus 

VGK, PPT 

tarnybos 

psichologai. 

11. Bendradarbiavimas su Laižuvos 

biblioteka. 

Gerosios patirties 

sklaida. Projektų 

„gražiausias 

žiedas Lietuvai, 

Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ 

pristatymas 

2017 m. kovo 

mėn. 

Auklėtojos Erika 

Matutienė, Sonata 

Kairienė, Jolanta 

Gražienė 

12. Išvyka į Mažeikių biblioteką, 

etnografinį muziejų. 

Mokymai, 

susitikimai, 

edukacinės 

valandėlės 

Per  mokslo 

metus 

Grupių auklėtojos 

13. Pagalba gyvūnų globos draugijai Akcija „ištiesiu 

pagalbos ranką 

keturkojams“ 

2016 m. spalio 

mėn. 

GMP komitetas 

Gyvūnų draugijos 

atstovai 

14. Bendrystė su „Ąžuoliuko“, 

„Žemynos“ globojamomis 

šeimynomis. 

Gerumo akcijos 

Advento 

laikotarpiu 

2016 m. 

gruodžio mėn. 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

 

15. Švč. Jėzaus širdies bažnyčia, Šv. 

Asyziečio bažnyčia. 

Gerumo akcijos Per mokslo 

metus 

„Kibirkštėlės“ 

komanda 

16. Bendrystė su Sedos girininku 

Bronislavu Noreika 

Edukacinės 

valandėlės 

įstaigoje ir 

gamtoje 

Pagal parengtą 

planą 

GMP komitetas 

Veiksmų planą sudarė: bendradarbiavimo su socialiniais partneriais darbo grupė.   2016 rugsėjis 


