
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                               LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2020–2021 m. m.

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS

Visą 
mėnesį

* Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 
turintiems pedagogams,
*ugdymo priemonių  įsigijimas,
*ugdomojo proceso stebėsena   „Kiškučių“, 
„Pelėdžiukų“ grupėse

Grupės
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Individualūs 
pokalbiai su 
pedagogais

Strateginio plano 2021–2023 metams rengimas Direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė

Iki 31 d. Trumpalaikio, ilgalaikio turto inventorizacija Vyriausiasis 
buhalteris

                                                                         POSĖDŽIAI  

20 d.
13.35 val.

Mokytojų atestacinės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Atestacinės komisijos 
pirmininkas 

23 d.
13.35 val.

Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo salė Metodinės grupės 
pirmininkas

26 d.
12.45 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkas

                                                 ŠVENTĖS     IŠVYKOS    AKCIJOS
Rugsėjis–
lapkritis

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“
Konkursas „10 000 žingsnių yra vieni 
juokai!“ Grupės 

Direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė

Lapkritis –
sausis

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“
Konkursas „Pusryčiai madinga!“

5 d.
9. 30 val.

„Boružėlių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 
skulptūrų parką prie kultūros centro

Kultūros centras Grupės auklėtojai

9, 23, 30 d.
10. 30 val.
11. 30 val.

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas
„Boružėlių“ grupė
„Skruzdėliukų“ grupė

Socialinis pedagogas

9 d.
10.00 val.

9d.
9.45 val.
12 d.
9.00 val.
16 d.
9.30 val.
19 d.
10.00 val.
23 d.
9.00 val.

Praktinis užsiėmimas „Švarūs dantukai _ 
sveiki dantukai“

Pokalbis – diskusija „Vaisiai ir daržovės – 
mūsų draugai“

Pamokėlė „Valgykim sveikai“

Užsiėmimas „Tarp vitaminų ir draugų – mes 
nebijome ligų“

„Bitučių“ grupė

„Drugelių“ grupė

„Kiškučių“ grupė

„Pelėdžiukų“ grupė

„Voveriukų“ grupė

„Ežiukų“ grupė

Visuomenės 
sveikatos specialistas

13 d. AKCIJA „Darželis pilnas gerumo“
Skirta Tarptautinei šypsenos dienai

Priešmokyklinio 
ugdymo grupių 
pedagogai 

16 d.
9.30 val.
10. 15 val.

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas Grupių auklėtojai , 
„Bitučių“ grupėje
„Voveriukų“ grupėje

Socialinis pedagogas 

19 d.
9. 00 val.
26 d.
9. 30 val.

 Pažintinė-edukacinė išvyka į „Menų mokyklėlę“
„Bitučių“ grupė

„Voveriukų“ grupė

Medžiotojų g. 1, 
Vilkaviškis

Priešmokyklinio 
ugdymo grupių 
pedagogai

26 d.
16. 30 val.

Šventinė popietė „Žvirbliukų“ grupės 
vardadienis

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai



27 d. Draugystės rytmetis „Gyvenkime draugiškai, 
nusišypsok ir mes draugai“
Tarptautinei draugo dienai paminėti

Grupės Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo grupių 
pedagogai

                                                      INFORMACIJOS       PATEIKIMAS

Iki 9 d. Pateikti stendinį pranešimą „Amžiaus tarpsnių 
ypatumai“

Informacinis stendas 
prie socialinio 
pedagogo kabineto

Socialinis pedagogas

Iki 16 d. Pateikti (pagal atsiųstą formą) statistines žinias
apie mokyklos 2020–2021 m. m. vykdomus 
projektus

el. p. daiva 
gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Direktorius 

Iki 20 d. Pateikti (pagal atsiųstą lentelę) informaciją 
apie į užsienį išvykusių ir atvykusių vaikų 
skaičių

el. p. 
ingrida.meseckiene@vilkavis
kis.lt

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Iki 20 d. Pateikti stendinį pranešimą „Vaisiai ir 
daržovės – mūsų draugai“

Informacinis stendas 
prie meninio ugdymo 
salės

Visuomenės 
sveikatos specialistas

Iki 25 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas 
veiklas gruodžio mėnesį

Metodinis kabinetas Pedagogai

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2020-10-26                                                                 


