
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2020–2021 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

Grupės Pavaduotojas ugdymui Individualūs 
pokalbiai su 
pedagogais

24 d. Žaidimų aikštelių periodinė kontrolė Lauko aikštelės Pavaduotojas ūkiui
30 d. Maisto produktų inventorizacija Vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui

                                                       POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI
23 d.
12.45 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis 
kabinetas

Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkas

28 d.
16.30 val.

17.00 val.

 GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI        

„Žvirbliukų“ grupė

„Saulučių“ grupė

Grupė 

Meninio ugdymo salė

  

Grupių auklėtojos

                                            PROJEKTAI  ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS
 
1 d.
9.30 val.

Šventinis rytmetis 
„Sveikas, rugsėji!“

Lauko scena Švenčių ir pramogų 
organizavimo darbo grupė 
„Vaivorykštė“, meninio 
ugdymo pedagogas

Rugsėjis–
lapkritis

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

Grupės Direktoriaus įsakymu 
sudaryta darbo grupė

21–25 d.

23 d.
10.00 val.

BEACTIVE – Europos sporto savaitė

Pramoga. „Sportuok, draugauk ir 
sveikas auk!“

Lauko sporto aikštelė Vaikų sveikatos 
stiprinimo, sporto 
renginių darbo 
grupė „Spartuoliai“

Dalyvauja 
Vilkaviškio vaikų 
lopšelių-darželių 
„Pasaka“ ir 
„Buratinas“ 
ugdytiniai

7–11 d. Atvirų durų savaitė lopšelio grupėse Grupės Grupių auklėtojos

9–10 d. GRUPIŲ FOTOGRAFAVIMOSI DIENOS Meninio ugdymo salė Grupių auklėtojos Dienos ir laikas 
pagal sudarytą 
grafiką

11 d.
9.00 val.

SAUGAUS EISMO VALANDĖLĖ
„Boružėlių“ grupės susitikimas su  policijos 
pareigūnais ir saugaus eismo simboliu 
„AMSIUMI“

Darželio lauko sporto
aikštelė

Grupės auklėtojos

7, 14, 21, 28 d.

10.30 val.
11.30 val.

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

Socialinis 
pedagogas

17 d.
8.45 val.

9.30 val.

Praktinis užsiėmimas „Rankutes plausiu -
sveikas būsiu“
Pokalbis–diskusija „Plauk rankytes, būsi 
sveikas ir švarus“

„Saulučių“ grupė

„Pelėdžiukų“ grupė
Visuomenės sveikatos 



21 d.
10.15 val.
24 d.
9.00 val.

17 d.
10.00 val.

Pokalbis–diskusija „Civilinė sauga“

Praktinis užsiėmimas „Švarios rankytės“

„Voveriukų“ grupės pažintinė mokomoji 
išvyka į Dr. Jono Basanavičiaus  gimtąją 
sodybą – muziejų .  Edukacinė programa 
„Kai žemę puošia ąžuolai“

„Skruzdėliukų“ grupė

„Kiškučių“ grupė

Ožkabalių k.,
Bartninkų sen., 
Vilkaviškio rajonas

specialistas

 Pedagogai

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS

Iki 6 d. Pateikti tėvų prašymus dėl pailgintos 
dienos grupės lankymo 2020–2021 m. m.

Direktoriaus kabinetas Grupių auklėtojos

Iki 11 d. Pateikti informaciją apie mokinius, 
atvykstančius/sugrįžusius iš užsienio 
valstybės į mokyklą mokytis nuo 2020 
m. rugsėjo 1 d.

Švietimo kultūros ir sporto 
skyrius

Direktorius 

Iki 25 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 
užpildytą lentelę,
pagalbos gavėjų sąrašą (pagal pateiktą 
formą)

Švietimo pagalbos tarnyba 
elektroniniu paštu 
pdaiva13@gmail.com

Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkas

Iki 25 d. Pateikti pavaduotojui ugdymui 
informaciją apie organizuojamas veiklas 
spalio mėnesį

Metodinis kabinetas Pedagogai 

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2020-09-01                                                                   


