
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 

                                               SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2019–2020 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 
Visą mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

1.Ugdymo priemonių įsigijimo planavimas 2020 

metams, 

2. Veiklos stebėsena: „Kiškučių“, „Pelėdžiukų“ 

grupėse 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais 

 
Individualių 

veiklų stebėjimas 

                                                                        POSĖDŽIAI  

8 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

 

13 d. 

13.35 val. 

Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

 

16 d. 

13.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

 

31 d. 

13.00 val. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas 

 

            SUSITIKIMAI    AKCIJOS  ATVIROS VEIKLOS  PROJEKTAI  MOKYMAI  IŠVYKOS 

6 d. 

9.30 val. 

 

 „Atsisveikinimas su Kalėdų eglute“ 
 

Meninio ugdymo 

salė 

 

Kalendorinių 

švenčių 

organizavimo darbo 

grupė „Vyželė“ 

 

7 d. 

9.00 val. 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 
„Sveikatiados  iššūkis – grūdiniai produktai 

sveikatai palankios mitybos pagrindas“ 

Grupės Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė 

 

8 d. 

9.15 val. 

  GRUPĖS TONIKA TEATRALIZUOTAS 

KONCERTAS „Linksmoji Vaivorykštė“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

6, 13, 20, 27 d. 

11.30 val. 
8, 15, 22, 29 d. 

11.30 val. 

 

 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

9 d. 

10.00 val. 
 

Pamokėlė „Grūdiniai produktai“ 
        

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

 

16 d.  

9.30 val. 

10.00 val. 

 
10.20 val. 

 

Pamokėlė „Švarūs dantukai – graži šypsena“ 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

Alkoholio prevencinė pamokėlė „Saugu – 

nesaugu“ 

„Skruzdėliukų“ gr. 

Alkoholio prevencinė pamokėlė „Kas gali 

atsitikti?“ 

„Drugelių“ gr. 

23 d. 
10.00 val. 

 

Pamokėlė „Kokie pavojai tyko namuose?“. 

Buitinė chemija 

 

„Bitučių“ gr. 

30 d. 

10.00 val. 

 

Praktinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“ 

 

„Voveriukų“ gr. 

13 d. 

 8.00 val. 

 

10.00 val. 

 

AKCIJA Sausio 13-ajai paminėti 

      „Dek, atminimo žvakele“ 

 

ŠVENTINIS MINĖJIMAS 

Grupės 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Grupių  pedagogai, 

bendruomenė 

Uždegamos 

žvakelės visuose 
languose 

 

Minėjimas su 
Vilkaviškio 

„Vakarės“ 

ansambliu 
 



 

 

 

 

  9 d. 10.00 val. 

14 d.   9.30 val. 

16 d. 11.00 val. 

17 d. 10.00 val. 

20 d. 10.00 val. 

 

 

15 d. 10.00 val. 

16 d. 10.00 val. 

23 d. 11.00 val. 

27 d. 10.00 val. 

28 d.   9.30 val. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinis projektas 

„Esu atsargus“. 

 Tema „Neigiamos rūkymo pasekmės“ 

„ Saulučių “ grupė 

 „Žvirbliukų“ grupė 

„Boružėlių“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

 

Tema „Buityje naudojamos medžiagos“ 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Boružėlių“ grupė 

 „Voveriukų“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

 

 

 

 

 

  

Grupės 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

14 d. 

13.00 val. 

MOKYMAI 

„Ugdomasis vadovavimas“              

Meninio ugdymo 

salė 

Direktorius Lektorė D. 

Valiūnienė, 
Vilkaviškio r. 

Pilviškių 

„Santakos“ 
gimnazijos 

direktorė 

22 d. 

9.00 val. 

ATVIRA VEIKLA „Pelėdžiukų“ grupėje „Pelėdžiukų“ gr. N. Ausevičienė  
 

 

23 d. 

10.00 val. 

„Voveriukų“ grupės pažintinė mokomoji 

išvyka į Vilkaviškio „Mažąją audimo artelę“ 

edukacinę pamokėlę 

Vilkaviškio 

kultūros centras  

Grupės pedagogai  

24 d. 

9.30 val. 

Žiemos pramoga „Sniego diena“ 

PARODA „Sniego – ledo skulptūros“ 
 

Darželio teritorija Vaikų sveikatos 

stiprinimo, sporto 

renginių darbo grupė 
„Spartuoliai“ 

Atsižvelgus į 

oro sąlygas 

diena gali būti 

nukeliama 

24 d. 

17.00 val. 

 Bendruomenės išvyka  į edukacinę programą 

 „Autentiško tradicinio šakočio kepimas“ 

Lekėčių kulinarinio 

paveldo namai 

Šakių raj. 

Darželio taryba  

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 10 d. Pateikti Švietimo veiklos planui siūlomus 

metų renginius 

daiva.gvazdaitiene@vilk

aviskis.lt 
 

Direktorius   

Iki 22 d. 

 

Pateikti informaciją apie Lietuvių kalbos 

dienų renginius 2020 metais 

rita.vascegiene@vilkavis

kis.lt 
Direktorius 

 

 

 

Iki 24 d.  

 

Pateikti informaciją apie vykdytas priemones 

įgyvendinant Korupcijos prevencinę 

programą 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 
administracijos Bendrojo 

skyriaus vyriausiajai 
specialistei Daivai 

Juškevičienei 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Iki 24 d. 

13.00 val. 

Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas vasario mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

Iki 15 d. Pateikti viešųjų pirkimų ataskaitą 

(Atn – 3 forma) 

CVP IS sistemoje Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-12-31                                                                                         


