
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2017 – 2018 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

 

Visą 

mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

* ugdymo priemonių ir vaikiškos literatūros 

įsigijimas  

* vaikų pasiekimų ir pažangos aplankų 

rengimas, tvarkymas, dokumentacijos 

tikrinimas 

* darželio strateginio plano 2018– 2020 m. 

projekto rengimas 

*darželio veiklos plano projekto rengimas 

2018 m. sausio – birželio mėn. 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Metodinis 

kabinetas 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė 

 

 
 

Individualūs pokalbiai su 
pedagogais 

                         POSĖDŽIAI  ATVIROS  VEIKLOS  APSKRITO STALO DISKUSIJOS 

16 d. 

13.00 val. 

Lopšelio-darželio atestacinės komisijos 

posėdis 

Metodinis 

kabinetas 

Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

17 d.  

13.00 val. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis     Metodinis 

kabinetas 

Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas 

 

 

 

21 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis 

kabinetas 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

28 d. 

9.00 val. 

       ATVIRA VEIKLA 
„Dantukus sveikus turiu – kietus riešutus kremtu“ 

„Skruzdėliukų“ gr. Auklėtoja Daiva 

Saldukaitytė 

 

28 d. 

13.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

 

 

29 d. 

13.00 val. 

   APSKRITO STALO DISKUSIJA 
„Kaip sustabdyti „Švogerių“ klestėjimą“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktorius, Švietimo 
pagalbos tarnybos 

specialistai 

Dalyvauja bendruomenės 

nariai 

                       ŠVENTĖS     EKSKURSIJOS       SUSITIKIMAI   IŠVYKOS      PARODOS 

  

 

6–10 d. 

 

13 d. 

 

16 d. 

9.00 val. 

 

 

20–24 d. 

 SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO    
                                 PROJEKTAS    

        „Aš noriu ir galiu būti laimingas“                                

VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMO 

VALANDĖLĖS „Mokausi suprasti draugo 

jausmus ir reikšti savo emocijas“ 

           PIEŠINIŲ PARODA 

        „Mano nuotaikėlė“  

 

TARPTAUTINĖS TOLERANCIJOS DIENOS 

PAMINĖJIMAS 

          PIEŠINIŲ PARODA 

 

Informacinių leidinių sklaida 
 „Vaiko socialinių emocinių įgūdžių lavinimas“ 

 

 

Grupės 

 

 

Lopšelio-darželio 

galerija 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Lopšelio-darželio 

galerija 

Grupių 

informacinės lentos 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

Projektas vykdomas 

pagal patvirtintą planą 

 7 d. 

10.00 val. 

 

 

23 d. 

10.00 val. 

 

 

Pažintinė mokomoji ekskursija į 

odontologijos kliniką 

         „NEODENTA“ 

 

 

 

 

Vilkaviškio  

odontologijos 

klinika 

Vyresnioji auklėtoja 

Andželika 

Jankauskienė 

 

 

Auklėtoja Daiva 

Saldukaitytė 

Vyksta „Boružėlių“ 

grupės ugdytiniai 

 

 

Vyksta 

„Skruzdėliukų“ grupės 

ugdytiniai 



 

 

 

17 d. 

16.00 val. 

PROJEKTO“ „Atverkime praeities 

skrynią“    TRIJŲ KARTŲ 

ETNOGRAFINĖS VAKARONĖS 

„Voveriukų“ grupė 
„Susieikime visi kartu“ 

 

 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 

 

 

 

 

Grupės pedagogai 

 

20 d. 

16.00 val. 

 „Saulučių“ grupė 

 „Graži mūsų šeimynėlė“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Grupės pedagogai  

23 d. 

16.30 val. 

„Ežiukų“ grupė 

„Pavakarokime kartu“   

Meninio ugdymo salė 

 

Grupės pedagogai 

 
 

 

24 d. 

16.00 val. 

„Žvirbliukų“ grupė 

Gera linksma ir smagu – mums 

visiems kartu“ 

Meninio ugdymo salė Grupės pedagogai  

27 d. 

16.00 val. 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Padainuokim mes susėdę“ 

Meninio ugdymo salė Grupės pedagogai  

28 d. 

16.30 val. 

 „Drugelių“ grupė 

„Duonutė ajeru kvepia“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Grupės pedagogai  

 

30 d. 

16.00 val. 

„Boružėlių“ grupė 

„Vai, kiškeli“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Grupės pedagogai  

20 d. 

9.00 val. 

Kauno „Klauno teatras“ spektaklis 

vaikams „Klauno išdaigos“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas 
 

20–24 d.     ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ Grupės, meninio 

ugdymo, sporto 

salės 

Pedagogai  

28 d. 

 

SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS 

 

Grupė Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai 
 

29 d.     DRAUGYSTĖS RYTMETIS 

     „Gyvenkime draugiškai“ 

(Tarptautinei draugo dienai paminėti) 

Grupės Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

 

 

 

29 d. 

9.00 val. 

 

 

16.00 val. 

Projekto „Atverkime praeities skrynią“ 

šventinis rytmetis 

 „Lelijos žiede mano Suvalkija“ 

 

Projekto „Atverkime praeities 

skrynią“ šventinė popietė 

 „Lelijos žiede mano Suvalkija“ 

 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

Palmyra.Kurmienė, 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės: 

Zita  Kumpienė, Reda 

Tumelienė 

 

Stebės: „Kiškučių“, 

„Pelėdžiukų“, „Žvirbliukų“, 

„Saulučių“, „Drugelių“, 
„Ežiukų“ grupių ugdytiniai 

 

 
Stebės: „Boružėlių“, 

„Skruzdėliukų“ grupių 

ugdytiniai 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 10 d. 

 

Ketinantys atestuotis pedagogai 

pateikia prašymą dėl aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos suteikimo 

Metodinis 

kabinetas 

 

Pedagogai 

 
 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2017-10-31                                                                        

                  


