
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2017 – 2018 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

 

 

Visą 

mėnesį 

 

 

 

Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

*ugdomosios veiklos planų parengimas; 

*pastovių veiklų (muzikinių užsiėmimų, 

baseino, kūno kultūros) grafiko sudarymas; 

*edukacinės aplinkos grupėse atnaujinimas 

naujiems mokslo metams; 

*lauko edukacinių aplinkų kūrimas 

 

 

Grupės 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 
 

 
 

Individualūs pokalbiai 

su grupių pedagogais 

Ruošimasis Respublikinei konferencijai 

„Edukacinių lauko erdvių pritaikymas 

individualiems vaiko poreikiams“ 

 

 Direktorė, 

Direktorės pav. 

ugdymui, darbo grupė 

 

 

 Adaptacija darželyje „Pelėdžiukų“, 

„Kiškučių“ gr. 

Auklėtoja Nijolė 

Ausevičienė, logopedė, 

socialinė pedagogė 

 

POSĖDŽIAI         SUSIRINKIMAI      

 4 d. 

12.45 val.  

Nepedagoginio personalo 

susirinkimas 

Meninio 

ugdymo salė 

 

Direktorė 

 

 

12 d. 

16.30 val. 

Ugdytinių tėvelių susitikimas–

susirinkimas su anglų kalbos vadove 
Meninio 

ugdymo salė 

 

Anglų kalbos vadovė 

Atvyksta tėveliai kurių 

vaikai lankys anglų 

kalbos užsiėmimus 

19 d. 

13.00 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 
Metodinis 

kabinetas 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkė 

 

 

 

20 d.  

17.00 val. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

„Saulučių“ gr. 

 

Meninio 

ugdymo salė 

 

 

Grupių auklėtojos 

 

24 d.  

13.00 val. 

Metodinės grupės posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 

 

28 d. 

17.00 val. 

28 d. val. 

17.00 val. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

Meninio 

ugdymo salė 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

Grupių auklėtojos 

 

                                           ŠVENTĖS         PARODOS    PROJEKTAI       SUSITIKIMAI         

 1 d.  

9.30 val. 

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ 

 

„Smalsieji pabiručiai pasitinka rugsėjį“ 

 

Darželio 

kiemelyje 

Švenčių ir pramogų 

organizavimo 

„Vaivorykštė“ darbo 

grupė 

 

 

  7 d. 

16.00 val. 

Įvadinė krepšinio treniruotė su 

treneriu Justu 

Sporto salė Sporto treneris Vaikai dalyvauja kartu 

su tėveliais 

11–15 d.           PROJEKTAS  

„Žinau savo teises ir pareigas“ 

„Voveriukų“, 
„Bitučių“, 

„Boružėlių“, 

„Skruzdėliukų“ grupės 

 

Socialinė pedagogė 
Projektas vykdomas 

pagal patvirtintą planą 

 21 d. 

10.00 val. 

         „Varlės teatras“ Meninio 

ugdymo salė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 
 

 27 d. 

11 val. 

       Europos sporto savaitė 

          ≠ BE ACTIV – 

    „Judėk Zumba ritmu“ 

Lauko sporto 

aikštelė 

Auklėtoja Živilė 

Jakimčikienė, Zumba 

vadovė Vilija 

Jakubauskė 

 



28 d.   SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistė, pedagogės 
 

25–29 d. 

 

 29 d. 

10.00 val. 

     SAUGAUS EISMO SAVAITĖ 

                 PRAMOGA 

 „Šviesoforas merkia akį“ 
   KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODA 

Grupės 

 

 

Darželio 

kiemelyje 

Grupių auklėtojos 

 

 
Vaikų sveikatos 

stiprinimo, sporto renginių 

„Spartuoliai“ darbo grupė, 
pedagogės 

 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d.  

 

Pateikti duomenis Mokinių registre ir 

suformuoti Mokinio krepšelio lėšų 

poreikį 2018 metams 

 

 

Direktorė 

 

 

 

Iki  8 d. 

12.00 val. 

 

Pateikti tėvų prašymus dėl pailgintos 

dienos grupės lankymo 

Direktorės 

kabinetas  

Pedagogai  

 Iki  8 d. 

15.00 val. 

Pateikti tėvų prašymus dėl baseino 

lankymo 

Direktorės 

kabinetas 

Pedagogai  

Iki 9 d. Pateikti mokinių skaičių rugsėjo 1-

osios duomenimis 

 

Vyresniajai 

specialistei Z. 

Kažemėkienei 

(telefonu) 

Direktorė  

Iki 11 d. Pedagoginių darbuotojų sąrašų 

rengimas ir derinimas 

 Direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

 

Iki 15 d. Pateikti ugdymo įstaigos Vaiko 

gerovės komisijos sudėtį (įsakymo 

kopiją) 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriui, 

213 kab. 

Direktorė  

Iki 15 d. 

12.00 val. 

Pateikti grupių asmenų sąrašus dėl 

vaiko išleidimo į namus kitiems 

asmenims (pagal pateiktą formą) 

Direktorės 

kabinetas 

Pedagogai  

Iki 22 d. 

15.00 val. 

Pateikti 2016–2017 m. m. grupių 

dienynus, ugdymo planus 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

Iki 29 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 

užpildytas lenteles: 

*pagalbos gavėjų sąrašą (pagal pateiktą 

formą) 

*duomenis apie įstaigoje dirbančius švietimo 

pagalbos specialistus (pagal pateiktą formą), 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Vaiko Gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2017-08-31                                                                         

                  


