
 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 
Visą mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių pedagogams, 

mažą patirtį turintiems pedagogams, 

1.Ugdymo priemonių įsigijimo planavimas 2022 

metams 

2. Veiklos stebėsena  „Ežiukų“, „Pelėdžiukų“ gr. 

                                   

                                   „Boružiukų“, „Žvirbliukų“ gr. 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktorius   

 

Individualūs 
pokalbiai su 

pedagogais 

 
 

Individualių 

veiklų 
stebėjimas 

Iki sausio 11 d. Vidaus audito atlikimas pagal geros praktikos higienos 

taisykles 
Virtuvė  Sveikatos ir maitinimo 

organizavimo specialistas 

 

                                                                        POSĖDŽIAI  

13 d. 

13.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Dalyvauja 
mokytojai, 

specialistai 

20 d. 

13.00 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

 

26 d. 

13.00 val. 

Darželio tarybos posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Darželio tarybos 

pirmininkas 

 

                                                AKCIJOS    PROJEKTAI  KONKURSAI  IŠVYKOS 

Sausis, 

vasaris 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“  

Tema Mano mėgstamiausias užkandis“ 

Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 

6 d. 

10.30 val. 

„Atsisveikinimas su Kalėdų eglute“ Darželio kiemas Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 

13 d. 

8.00 val. 

 

AKCIJA Sausio 13-ajai paminėti 

      „Dek, atminimo žvakele“ 

Darželio langai 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai, socialinis 
pedagogas,  bendruomenė 

Uždegamos 

žvakelės 

visuose 
languose 

20 d. 

10.00 val. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ Savivaldybės etapas 

Vilkaviškio S. 

Nėries pagrindinė 

mokykla 

Meninio ugdymo 

pedagogė Nemyra 

Gardauskienė 

 

20 d. 

10.00 val. 

„Bitučių“ grupės edukacinė išvyka į Sasnavos 

„Zuikių muziejų“ 

Sūduvos g. 46, 

Sūduva 

Marijampolės raj. 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupės mokytojai 

 

 

24–28 d. Projektas „Atpažink ir įvardyk jausmus“ Socialinio 

pedagogo, logopedo 
kabinetai 

Socialinis pedagogas, 

logopedas 
 

10 d. 

10.05 val. 

13 d. 
10.00 val. 

 

20 d. 

9.45 val. 

 

27 d. 

10.00 val. 

 

Pokalbis – diskusija „Žiemą slypintys pavojai“ 

 

Pokalbis – diskusija „Žiemos džiaugsmai ir 

pavojai“ 

 

Pokalbis – diskusija „Žolelių arbatėlė – mano 

sveikatėlė“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos pamokėlė 

„cheminės medžiagos, vartojamos buityje – Saugu 

ir nesaugu“ 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11, 18, 25 d. 

10.15 val. 

14, 21, 28 d. 

10.15 val. 

 

13 d. 

9.40 val. 

17 d. 

9.40 val. 

Programos Kimochis įgyvendinimas 

 

 

 

 

Socialinio emocinio ugdymo projekto 

įgyvendinimas 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d.  Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 

Specialistai 

 
 

Iki 25 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas veiklas 

vasario mėnesį 

El. p. 
r.celkeviciene@ 

gmail.com 

Specialistai, mokytojai  

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-12-28                                                                                         


