
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                               LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2019–2020 m. m.

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS
Internetinės svetainės informacijos 
atnaujinimas

Metodinis kabinetas Internetinės svetainės 
darbo grupėVisą 

mėnesį * Metodinės pagalbos teikimas mažesnę 
patirtį turintiems pedagogams,
*ugdymo priemonių  įsigijimas,
*ugdomojo proceso stebėsena „Bitučių“, 
„Saulučių“, „Žvirbliukų“ grupėse

Grupės
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Individualūs 
pokalbiai su 
pedagogais

Iki 29 d. Trumpalaikio, ilgalaikio turto 
inventorizacija Grupės

Direktorius
pavaduotojas ūkiui

                                                                         POSĖDŽIAI  
14 d.
13.35 val.

Mokytojų atestacinės komisijos 
posėdis

Metodinis kabinetas Atestacinės komisijos 
pirmininkas 

21 d.
13.35 val.

Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo salė Auklėtoja metodininkė 
A. Jankauskienė

28 d.
12.45 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkas

                                           ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS   MOKYMAI  SEMINARAI

 4, 6 d.
11, 13 d.
18, 20 d.
25, 27 d.

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas
Susipažinimas  su  „Lipšniakoje“
Svečiuose  „Vikšrelis“
Susipažinimas  su „Kate“
„Kimochis“ programos personažų 
susitikimas

„Žvirbliukų“, „Saulučių“ 
gr. Socialinis pedagogas Veiklos vyks 

15 val.

5,12,19,26 d. 
nuo 16.30 iki 
18.30 val.

STEP tėvų mokymai Meninio ugdymo salė Socialinis pedagogas

7 d.
10.00 val.

Europos sveikos mitybos diena Mini 
projektas „Valgai sveikai – esi sveikas“

Grupės Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas,  
vaikų sveikatos stiprinimo, 
sporto renginių darbo 
grupė „Spartuoliai“

14 d.
11.00 val.

„Voveriukų“, „Bitučių“, „Saulučių“, 
„Žvirbliukų“ grupių šventinis rytmetis 
Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti

Meninio ugdymo salė Socialinis pedagogas

15 d. GRUPIŲ FOTOGRAFAVIMOSI DIENA Meninio ugdymo salė Pedagogai

15 d.
15.45 val.

         ŠVENTINĖ POPIETĖ
„Kaip šiandien visiems smagu, 
„Drugelių“ grupės vardadienį švenčiu“

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojos

Pamokėlė – praktinis užsiėmimas „Švarios 
mano rankytės“

„Ežiukų“ gr.

Tabako prevencinė pamokėlė „Sveika 
gyvensena. Kas yra žalingi įpročiai“ 

„Skruzdėliukų“ grupė

21 d.
9.00 val.

10.00 val.
10.20 val. Buitinių cheminių medžiagų prevencinė 

pamokėlė „Kas tai? Jų keliami pavojai“
„Drugelių“ grupė

25 d.
9.00 val. Pamokėlė „Vitaminų puota“ „Bitučių“ gr.                      

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas 

26 d.
13.00 val.

MOKYMAI
„Ugdomasis vadovavimas“

Meninio ugdymo salė      Direktorius



29 d.
8.30 val.

„Žvirbliukų“ grupės pažintinė mokomoji 
išvyka į edukacinę programą „Kalėdiniai 
žaisliukai ir dekoracijos“

Kaimo bendruomenės 
Medaus edukacinis centras 
Didieji Šelviai, Vilkaviškio 
rajonas

Grupės auklėtojos

29 d.
10.00 val.

Šventinis rytmetis
Tarptautinei draugo dienai paminėti

Meninio ugdymo salė Socialinis pedagogas

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS
Iki 19 d. Pateikti (pagal atsiųstą formą) 

statistines žinias apie mokyklos 
vykdomus projektus

El. p. 
daivagvazdaitiene@vilkavi
skis.lt

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Iki 25 d.
13.00 val.

Pateikti informaciją apie organizuojamas 
veiklas gruodžio mėnesį

Metodinis kabinetas Pedagogai

Iki 30 d. Pateikti steigėjui tvirtinti Mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos 2020–2022 metų 
programą

Administracijos direktoriui Atestacinės komisijos 
pirmininkas

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2019-10-30                                                                                  


