
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2019–2020 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,
-ugdymo priemonių įsigijimas

Grupės Pavaduotojas 
ugdymui

Individualūs pokalbiai 
su pedagogais

24 d. Žaidimų aikštelių periodinė kontrolė Lauko aikštelės Pavaduotojas ūkiui

                                                       POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI
23 d.
13.30 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 
komisijos pirmininko 
pavaduotojas

18 d.
16.30 val.
25 d. 
16.30 val.
26 d.
17.00 val.
30 d.
17.00 val.

 GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI        

„Ežiukų“ gr.

„Drugelių“ gr.

„Boružėlių“ gr.

„Voveriukų“ gr.

„Ežiukų“ grupė

„Drupelių“ grupė

„Boružėlių“ grupė

Meninio ugd. salė

  

Grupių auklėtojos

                                                                  ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI
 

2 d.
9.00 val.
9.00 val.
9.00 val.
9.00 val.

9.00 val.
9.00 val.
8.00 val.
9.30 val.

        MOKSLO ŽINIŲ DIENA
        „Sveikas, rugsėji!“
„Kišučių“ gr.
„Pelėdžiukų“ gr.
„Saulučių“ gr.
„Boružėlių“ gr.
„Ežiukų“ gr.
„Žvirbliukų“ gr.
„Drugelių“ gr.
„Skruzdėliukų“ gr.
„Bitučių“ ir „Voveriukų“ gr.

„Kiškučių“ gr.
„Pelėdžiukų“ gr.
„Saulučių“ gr.
„Boružėlių“ gr.
„Ežiukų“ gr.
„Žvirbliukų“ gr.
„Drugelių“ grupė
„Skruzdėliukų“ gr.
Darželio lauko 
scena

V. Krupavičienė
R. Jakučiūnaitė
B. Daugėlaitė
R. Čekanavičienė
V. Kudirkienė
Ž. Jakimčikienė
D. Šeštokienė
D. Saldukaitytė
R. Tumelienė, B. 
Dženkaitytė, S. 
Cikanienė

23–27 d. Teminė savaitė
„Judėk, draugauk, sveikas auk!“

Grupės Grupių pedagogai

26 d.
10.00 val.

Sportinė pramoga „Judėk, 
draugauk, sveikas auk!“

Darželio sporto 
aikštelė

Vaikų sveikatos 
stiprinimo, sporto 
renginių darbo grupė 
„Spartuoliai“



27 d.
9.00 val.

Brailio raštas Grupės „Žvirbliukų“, „Saulučių“, 
„Skruzdėliukų“, 
„Boružėlių“

Laikas ir grupės 
gali keistis

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS
Iki 5 d. Pateikti duomenis Mokinių registre ir 

suformuoti Mokinio krepšelio lėšų 
poreikį 2019 metams.

Direktorius

Iki 6 d. Pateikti tėvų prašymus dėl pailgintos 
dienos grupės lankymo

Pedagogai

Iki 27 d. Pateikti 2018–2019 m .m. grupių 
dienynus, ugdymo planus

Metodinis kabinetas Pedagogai

Iki 28 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 
užpildytas lenteles:
*pagalbos gavėjų sąrašą (pagal pateiktą 
formą)
*duomenis apie įstaigoje dirbančius švietimo 
pagalbos specialistus (pagal pateiktą formą)

Švietimo pagalbos tarnyba Vaiko gerovės 
komisijos 
pirmininkas

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2019-08-30                                                                                   


