
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                               SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2018–2019 m. m.

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS

Visą 
mėnesį

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 
pedagogams:
1.Ugdymo priemonių įsigijimo planavimas 
2019 metams,
2. Veiklos stebėsena: baseinas, kūno kultūra, 
meninis ugdymas

Grupės
Direktorius,
pavaduotojas ugdymui

Individualūs pokalbiai su 
pedagogais

Individualių veiklų 
stebėjimas

                                                                        POSĖDŽIAI 
15 d.
13.30 val.

Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo 
salė

Metodinės grupės 
pirmininkas

24 d.
12.45 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis 
kabinetas

Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkas

31 d.
13.30 val.

Lopšelio-darželio tarybos posėdis Meninio ugdymo 
salė

Lopšelio-darželio 
tarybos pirmininkas

                                                          SUSITIKIMAI    AKCIJOS  
10 d.
9.15 val.

    GRUPĖS TONIKA KONCERTAS
           „Už paslaptingų durų“

Meninio ugdymo 
salė

Meninio ugdymo 
pedagogas

11 d.
8.00 val.

AKCIJA Sausio 13-ajai paminėti
            „Dek, atminimo žvakele“

Grupės Socialinis pedagogas,  
pedagogai, bendruomenė

14 d.
10.00 val.
15 d.
9.40 val.
10.20 val.
17 d.
10.00 val.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencinis projektas
„Aš saugau save“ Tema „Buityje 
naudojamos medžiagos“

„Bitučių“ grupė

„Drugelių“ grupė
„Ežiukų“ grupė

„Voveriukų“ grupė

Grupės

Socialinis pedagogas

14–18 d.                   KINO VAKARAI
„Susitikimas su mylimiausiais filmukų 
herojais“

Grupės Pedagogai

23 d.
10.20 val.
24 d.
9.40 val.

       Prevenciniai pokalbiai
      „Alkoholis ir sveikata“
„Voveriukų“ grupė

„Bitučių“ grupė
Grupės

Visuomenės sveikatos 
specialistas

21 d.
9.40 val.
10.30 val.
22 d.
9.00 val.
10.00 val.
23 d. 

Pilietiškumo ugdymo projektas  „Aš 
esu pilietis“ Tema  „Mano pareiga – 
mano teisė“
„Žvirbliukų“ grupė
„Saulučių“ grupė

„Ežiukų“ grupė
„Drugelių“ grupė

Grupės

Socialinis pedagogas



10.30 val.
24 d. 
10.00 val.

„Bitučių“ grupė

„Voveriukų“ grupė
31 d.  SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai

31 d.
16.30 val.

„Bitučių“ grupės Šeimos šventė
 „Smagu būrin susirinkus“

Meninio ugdymo 
salė

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS
Iki 10 d. Pateikti stendinį pranešimą

    „Hipertenzijos profilaktika“
Informacinis stendas Sveikatos priežiūros 

specialistas

Iki 18 d. Pateikti ataskaitas apie 2018 m. 
atestuotus pedagogus pagal nustatytą 
formą

Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriuje 214 kab.

Direktorius

Iki 25 d. Pateikti informaciją apie vykdytas 
priemones įgyvendinant Korupcijos 
prevencinę programą

Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Bendrojo skyriaus 
vyriausiajai specialistei 
Daivai Juškevičienei

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

Iki 25 d. Pateikti informaciją apie 
organizuojamas veiklas vasario 
mėnesį

Metodinis kabinetas Pedagogai

Iki 26 d. Pateikti viešųjų pirkimų ataskaitą
(Atn – 3 forma)

CVP IS sistemoje Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2018-12-28                                                                                   


