
 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2022–2023 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 
Visą mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas  pedagogams. 

1.Ugdymo priemonių įsigijimo planavimas 2023 

metams. 

2. Veiklos stebėsena  „Drugelių“, „Ežiukų“, 

„Žvirbliukų“ gr. 

                                                                 

 

 

 

Grupės 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdym  

 
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  

Sausio 1–2 

sav. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Dalyvauja 

mokytojai, 

specialistai 

Sausio 2–3 

sav. 

Darželio tarybos posėdis Meninio 

ugdymo salė 

Darželio tarybos 

pirmininkas 

 

18 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kab. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

 

                                                AKCIJOS    PROJEKTAI  KONKURSAI  IŠVYKOS 

Sausis, 

vasaris 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

„Užsiimk joga su Sveikatiada“ 

Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 

6 d. 

10.30 val. 

„Atsisveikinimas su Kalėdų eglute“ Darželio kiemas Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 

11 d. Tarptautinės AČIŪ dienos minėjimas  Socialinis poedagogas, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, specialistai 

 

13 d. 

8.00 val. 

AKCIJA Sausio 13-ajai paminėti 

      „Atmintis gyva, nes liudija“ 

Darželio langai 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai,  

bendruomenė 

Uždegamos 

žvakelės 
visuose 

languose 

23–27 d. Projektas „Atpažink ir įvardyk jausmus“ Socialinio 

pedagogo, logopedo 
kabinetai 

Socialinis pedagogas, 

logopedas 
 

12 d. 

10.00 val. 

18 d. 

10.30 val. 

19 d. 

9.30 val. 

 

26 d. 

11.30 val. 

Pokalbis –diskusija „Žiemos džiaugsmai ir pavojai“ 

 

 

Pokalbis –diskusija „Žiemos džiaugsmai ir pavojai“ 

 

Pamokėlė, praktinis užsiėmimas „Žolelių arbatėlė – 

mano sveikatėlė“ 

 

Pamokėlė  „Vanduo – mano draugas“ 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, 16, 23, 30 d. 

11 val. 

11, 18, 25 d. 

11 val. 

17 d. 

9.30 val. 

16 d. 

9.40 val. 

 

Programos Kimochis įgyvendinimas 

 

 

 

Socialinio emocinio ugdymo projekto 

įgyvendinimas 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

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 

2022-12-30                                                                                       


