
  

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2016–2017 m. m. 

 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą 

mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

* ugdomosios veiklos planų 

parengimas; 

* pastovių veiklų (muzikinių 

užsiėmimų, baseino, kūno kultūros) 

grafiko sudarymas; 

* edukacinės aplinkos grupėse 

atnaujinimas naujiems mokslo 

metams. 

Grupės Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Individualūs pokalbiai su 

grupių pedagogais 

POSĖDŽIAI         SUSIRINKIMAI 

   15 d. 

17.15 val.   

 

LOPŠELIO GRUPIŲ TĖVŲ  

        SUSIRINKIMAS 

„Dvimečių adaptacija lopšelyje“ 

Meninio 

ugdymo salė 

 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

Paskaitą skaitys  

Vilkaviškio ŠPT 

psichologė D. 

Lenčiauskienė 

 22 d. 

12.30 val. 
Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

* VGK veikos planas 2016 –2017 m. 

m. pristatymas; 

* vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, 2016–2017 m. m. švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas. 

Metodinis 

kabinetas 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

 

 

 

   27 d. 

12.30 val. 
Metodinės grupės posėdis 

* metodinės grupės  darbo plano 

2016–2017 m. m. aptarimas ir 

tvirtinimas; 

* metodinės grupės nuostatų 

pristatymas; 

* pedagogų veiklos įsivertinimo 

anketos aptarimas ir tvirtinimas. 

Metodinis 

kabinetas 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 

ŠVENTĖS          PARODOS           SUSITIKIMAI   IŠVYKOS 

   1 d. 

10.00 val. 

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ 

         „Sveikas, darželi“ 

Lauko aikštelė Kūrybinė grupė  

„Vaivorykštė“ 

 

 

 

   7 d.  

16.30 val. 

Įvadinė krepšinio treniruotė su 

treneriu Justu. 

Sporto salė Sporto treneris Vaikai dalyvauja kartu su 
tėveliais 

   15 d.  

10.00 val. 

      „Varlytės teatras“ Meninio 

ugdymo salė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

 

   21 d. 

10.00 val. 

    ŠVENTINIS  RYTMETIS 

Tarptautinei taikos dienai 

paminėti. 

 Socialinė 

pedagogė 

 

Šventinio rytmečio programa 
bus pateikta likus 5 dienoms 

iki renginio 

   22 d.  

nuo 9.00 

val. 

       Grupių vaikų fotografavimas Meninio 

ugdymo salė 

Grupių auklėtojos  
 

 

 
 



   27 d. 

10.00 val. 

 ŠVENTINIS RYTMETIS–     

            PRAMOGA 

„Saugiai judėsi, sveikas būsi“ 

Lauko sporto 

aikštelė 

Kūrybinė grupė 

„Spartuoliai“ 

Šventinio rytmečio-
pramogos programa bus 

pateikta likus 5 dienoms iki 

renginio 
 

 

   30 d. 

9.00 val. 

 

 

    ŠVENTINIS RYTMETIS 

Kūno kultūros ir sporto dienai 

paminėti 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė 

 

Šventinio rytmečio programa 
bus pateikta likus 5 dienoms 

iki renginio 

 
 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

iki  8 d. 

12.00 val. 

 

pateikti tėvų prašymus dėl pailgintos 

dienos grupės lankymo. 

Direktorės 

kabinetas 

Pedagogai  
 

 

 

iki 9 d.  

12.00 val. 

pateikti tėvų prašymus dėl baseino 

lankymo. 

Direktorės 

kabinetas 

Pedagogai  

 
 

iki 15 d. 

11.00 val. 

pateikti grupių asmenų sąrašus dėl 

vaiko išleidimo į namus kitiems 

asmenims (pagal pateiktą formą). 

Direktorės 

kabinetas 

Pedagogai  

iki 20 d. 

10.00 val. 

pateikti 2015–2016 m. m. grupių 

dienynus, ugdymo planus. 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai 

 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                          Ramutė Čelkevičienė 

                     


