
 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą 

mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

* ugdymo priemonių įsigijimas, 

* veiklos stebėsena: 

„Voveriukų“, „Bitučių“, „Boružėlių“ 

grupės, kūno kultūra, meninis ugdymas, 

baseinas 

 

 

 

 

Grupės 

Salės 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 

 

 

Individualių veiklų 

stebėjimas 

17 d. Žaidimų aikštelių periodinė kontrolė Lauko aikštelės Pavaduotojas ūkiui  

  7 d. Metinė inventorizacija  Pavaduotojas ūkiui  

31 d. Maisto produktų inventorizacija  Pavaduotojas ūkiui, 

buhalteris 
 

 

31 d. Trumpalaikio, ilgalaikio turto 

inventorizacija 

 Buhalteris  

                                               POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   

11 d. 

13.00 val. 
Vaiko gerovės posėdis Metodinis 

kabinetas 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

                                      ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI    AKCIJOS  IŠVYKOS PARODOS 

Iki 3 d.  KALĖDINIS LANGŲ PUOŠIMAS 

 

 

 

N. Ausevičienė, R. 

Jakučionytė, D. 

Saldukaitytė 

 

 

 

 

3 d. 

9.00 val. 

4 d. 

10.00 val. 

5 d. 

9.00 val. 

6 d. 

9.00 val. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinis PROJEKTAS 

Tema „Neigiamos rūkymo pasekmės“ 

 

„Bitučių“ grupės ugdytiniams 

 

„Drugelių“ grupės ugdytiniams 

 

„Ežiukų“ grupės ugdytiniams 

 

„Voveriukų“ grupės ugdytiniams 

 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 d. 

9.00 val. 

10.20 val. 

11.00 val. 

11.30 val. 

Tarptautinės antikorupcijos dienos 

minėjimas. AKCIJA 

„Padovanok vertybės gėlę“ 

„Bitučių“ ir „Voveriukų“ gr. 

„Saulučių“ ir „Žvirbliukų“ gr. 

„Drugelių“ grupė 

„Ežiukų“ grupė 

 

 

 

„Bitučių“ gr. 

„Saulučių“ gr. 

  Grupė 

  Grupė 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

17–28 d. PARODA 

          „Kalėdinis žaisliukas“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas, pedagogai 
 

17 d. 

16.00 val. 

„Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupių 

ugdytinų išvyka prie Kalėdinės eglutės. 

Šventinė programa 

Basanavičiaus 

aikštė 

Meninio ugdymo 

pedagogas, grupių 

pedagogai 

 



19 d. 

12.00 val. 

„Drugelių“ grupės išvyka į 

Marijampolės Dramos teatrą  

Šventinis spektaklis-pasaka 

         „Bitė Maja“ 

Marijampolės 

Dramos teatras 

D. Valasevičienė  

 

 

 

18 d. 

15.00 val. 

16.00 val. 

17.00 val. 

19 d. 

15.00 val. 

16.00 val. 

17.00 val. 

20 d. 

15.00 val. 

16.00 val. 

17.00 val. 

21 d. 

16.00 val. 

           KALĖDINĖS POPIETĖS 

„Sniegą tyliai berdama, seka pasaką 

žiema“ 

 

„Drugelių“ grupė 

„Ežiukų“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Pelėdžiukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

„Kiškučių“ grupė 

 

„Boružėlių“ grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninio 

ugdymo salė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninio ugdymo 

pedagogas, grupių 

pedagogai 

 

27 d.  SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai 
 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 7 d. Pateikti lankstinuką „Peršalimo ligų ir 

gripo profilaktika“ 

Grupės Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 14 d. Stendas  „Gatvėje aš saugus“ Informacinis 

stendas 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 20 d. Pateikti lankstinuką „Vaistai-ne 

saldainiai“ 

Grupės Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 21 Stendas „Grūdinimo svarba žmogaus 

organizmui“ 

Informacinis 

stendas 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 
 

Iki 21 d. Individualių kvalifikacijos tobulinimo 

planų 2019 metams pateikimas 

pavaduotojui ugdymui 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

Iki 25 d. Pateikti informaciją apie 

organizuojamas veiklas sausio mėnesį 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2018-11-28                                                                                         


