
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

Visą  

mėnesį 

  

 Veiklos stebėsena: „Ežiukų“, 

„Drugelių“, „Skruzdėliukų“ grupėse 

 

 
Grupės 

 

Pavaduotojas ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais 

Individualių veiklų 

stebėjimas 

22 d. Žaidimų aikštelių periodinė kontrolė  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  

 

Iki 29 d. Gesintuvų patikra  Direktoriaus pavaduotojas ūkui  

 

29 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

 

                                                            POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   

7 d. 

13.00 val. 
Lopšelio-darželio tarybos posėdis     Metodinis kabinetas Mokytojų tarybos pirmininkas Data gali keistis 

12 d. 

12.45 val. 
Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 
 

                                      PROJEKTAI   ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS  

1 d.  Pasaulinė civilinės saugos diena Grupės Pedagogai 

 
 

4 d. 

10.00 val. 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ 

II ETAPAS 

Meninio ugdymo 

salė 

Neformaliojo ugdymo mokytojos Dalyvauja darželių 

„Buratinas“ ir 

„Eglutė“  

komandos 

5 d. 

10.00 val. 
             UŽGAVĖNĖS 

     „Mes šaukiame pavasarį“ 

Darželio kiemelyje Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

Dėl pasikeitusio 

oro vieta gali 

keistis 

 

8 d.  

9.30 val. 
Lietuvių liaudies žaidimų rytmetis 
„Gražiai kalbu, linksmai žaidžiu“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė  

„Vyželė“ 

 

 

12 d. 

10.00 val. 
„Ežiukų“ grupės edukacinė išvyka 

į kirpyklą 

Lauko g. 28 

 

Vida Kudirkienė  

14 d. 

10.00 val. 
„Drugelių“ grupės edukacinė 

išvyka į miesto įžymias vietas 

J. Basanavičiaus 

aikštė, V. Kudirkos 

paminklas 

Daiva Kulvinskiuenė  

15 d.  

9.30 val. 
„Bitučių“ grupės pažintinė 

mokomoji išvyka į biblioteką  

      „Knygnešio diena“ 

Vilkaviškio 

biblioteka 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

 

 

18–22 d.     Veiksmo savaitė be patyčių 

 „Moku bendrauti draugiškai“ 

Grupės Socialinis pedagogas 

 

 

 

22 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 

Sūduvos regioninis ratas 

  „TRAMTATULIS“ 

Prienai Meninio ugdymo pedagogas Dalyvauja 

„Bitučių“ grupės 

ugdytinė Danielė 

Kriaučeliūnaitė 

25 d. 

9.00 val. 

„Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupėms 
VIKTORINA  
‚„Ką žinau apie paukščius“ 

„Bitučių“ grupė Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

 

 

28 d.   SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai 
 

 



                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

22 d.  Stendinis pranešimas 

„Pasaulinei vandens dienai paminėti“ 

Informacinis 

stendas 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

25 d.  Stendinis pranešimas „Pasaulinei 

tuberkuliozės dienai paminėti“ 

Informacinis 

stendas 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

Iki 25 d. Pateikti pavaduotojai ugdymui 

informaciją apie organizuojamas 

veiklas balandžio mėnesį 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-02-27                                                                                       


