
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2022–2023 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 

mokytojams: 

-ugdomosios veiklos planų parengimas, 

-edukacinės aplinkos grupėse 

atnaujinimas naujiems mokslo metams 

-ugdymo priemonių grupėms įsigijimas 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais 

30 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui 

 

                                                       POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI 

19 d. 

13.30 val. 

 

22 d. 

12.45 val. 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

 

 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 

 

 

Metodinis kabinetas  

 

 

 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

 

 

 

 
 

Laikas gali keistis 

 

15 d. 

16.30 val. 

17.00 val. 

 

19 d. 

16.30 val. 

21 d. 

16.30 val. 

28 d. 

16.30 val. 

 

29 d. 

16.40 val. 

 GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI         

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

 

 

Grupė  

Meninio ugdymo salė 

 

 

Grupė  

 

Grupė 

 

Grupė 

 

 

Grupė 

   

 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

                                                  PROJEKTAI  ŠVENTĖS  IŠVYKOS 

1 d. 

9.30 val. 

Šventinis rytmetis „Sveikas rugsėji!“ 
Svečiuose su programa šou grupė  

„TRYS DRAUGAI“ 
Smagiausių dainelių koncertas Svajokliai vaikai 

 

 

Švenčių ir pramogų 

organizavimo darbo 

grupė „Šypsenėlė“ 

 

 

 

Rugsėjis Pokalbiai, diskusijos, valandėlės draugystės 

tema, grupės taisyklių sudarymas 
 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai, 

specialistai 

 

01–30 d. Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Konkursas „Kuo daugiau išgelbėto maisto!“ 
Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

05–09 d. TEMINĖ SAVAITĖ 

„Aš saugus, kai žinau“ 
 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai, 

specialistai 

 

12–16 d. 

 

 

KITOKIADIENIAI 

„Mandalų“ piešimas lauke kreidelėmis. 

„Saulučių“, „Žvirbliukų“, „Voveriukų“, 

„Bitučių“ grupių ugdytiniai 

Laukas   

Meninio ugdymo 

pedagogas (dailė) 

 

 

 

 
 

 

13 d. 

10.00 val. 

15 d. 

10.00 val. 

 

Pamokėlė, praktinis užsiėmimas „Švarios 

rankos, mikrobams patrankos“ 

 

Pokalbis – diskusija „Kuo daugiau 

išgelbėto maisto“ 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 



21 d. 

10.00 val. 

10.40 val. 

22 d. 

10.15 val. 

 

29 d. 

10.00 val. 

 

Pamokėlė, praktinis užsiėmimas „Švarios 

rankos, mikrobams patrankos“ 

 

Pamokėlė, praktinis užsiėmimas „Mano 

švarios rankytės“ 

 

Pamokėlė „Su vaisiais ir daržovėmis 

draugauk, sveikas ir stiprus užauk“ 

 

„Saulučių“ gr. 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

23 d. 

10.00 val. 

 

BEACTIVE – Europos sporto savaitė. 

Pramoga 

 „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“ 

Vilkaviškio sporto ir 

pramogų centras 

 

 

Vaikų sveikatos 

stiprinimo, sporto 

renginių darbo grupė 

„Spartuoliai“ 

Dalyvauja vaikų 

lopšeliai-darželiai 
„Buratinas“, 

„Pasaka“, 

„Ąžuoliukas“, 
„Kregždutė“ 

28 d. 

9.00 val. 

„Saulučių“ grupės pažintinė mokomoji 

išvyka į skulptūrų parką prie Kultūros 

centro 

Kultūros centras Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d.  Pateikti informacinius stendus Informaciniai stendai Specialistai  

Iki 28 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 

užpildytą lentelę, 

pagalbos gavėjų sąrašą (pagal pateiktą 

formą) 

Švietimo pagalbos 

tarnyba  

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

El. paštas 

gdaiva13@gmail.com 

Iki 25 d., 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui 

informaciją apie organizuojamas 

veiklas spalio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-08-31                                                                                        


