
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2019–2020 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą 

mėnesį 

- Metodinės pagalbos teikimas mažą patirtį 

turintiems pedagogams, 

-ugdymo priemonių įsigijimas, 

-veiklos stebėsena priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

Grupės 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais, 

individualių veiklų 

stebėsena 

Maitinimo organizavimas grupėse Grupės  Sveikatos ir maitinimo 

organizavimo 
specialistas 

 

2–3 sav. Priskirtų patalpų  švaros patikra Patalpos Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui, 

sveikatos ir maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

 

30 d. Žaidimų aikštelių periodinė kontrolė Lauko aikštelės Pavaduotojas 

ūkiui 

 

                                                        SUSIRINKIMAI  SEMINARAI  MOKYMAI 

2 d. 

10.30 val. 

 

Bendruomenei seminaras „Šeimos ir 

ugdymo įstaigos partnerystė bei efektyvaus 

bendradarbiavimo galimybės sprendžiant 

vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimus“ 

Meninio ugdymo 

salė 

 

Direktorius 

 

Lektorė A. Blandė, 

psichologė 

2 d. 
Nuo 15.30 

val. iki 

16.30 val. 

Visuotinis tėvų susirinkimas ir seminaras 

„Šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystė, 

sprendžiant vaikų auklėjimo ir ugdymo 

klausimus“ 

Meninio ugdymo 

salė 

 

Direktorius  

 

 

Lektorė A. Blandė, 

psichologė 

2 d. 

18.00 val. 

Bendruomenės išvyka mokytojo 

dienos proga į Domino teatro 

spektaklį „Žirklės“ 

Marijampolės 

kultūros centras 

Darželio taryba  

 

2 d. 

17.30 val. 

8 d. 

16.30 val. 

10 d. 
16.30 val. 

15 d. 
16.30 val. 

17 d. 
16.30 val. 

Grupių tėvų susirinkimai 

 

„Saulučių“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

 

„Saulučių“ grupė 

 

„Bitučių“ grupė 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

„Pelėdžiukų“ grupė 

 

„Kiškučių“ grupė 

 

 

 

Grupių auklėtojos 

 

 

 

 

 

 

8,15,22 d. 
Nuo 16.30 iki 

18.30 val. 

STEP tėvų mokymai Meninio ugdymo 

salė 

Socialinis 

pedagogas 

 

                                            ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI   IŠVYKOS   

 

 

 

11 d. 

15.20 val. 

18 d. 

15.20 val. 

25 d. 

15.20 val. 

Vilkaviškio jaunimo centro vaidybinių 

improvizacijų teatro būrelio popietė „Teatro 

lėlės“ 

 

 

„Bitučių“ gr. 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

 

 

 

„Bitučių“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Saulučių“ grupė 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 



„Saulučių“ gr. 

 

17 d. 

9.15 val. 

 

     Vilniaus teatras „Avilys“ 

       Spektaklis – žaidimas 

      UCH ACH  AJA  JAI 

Darželio salė 

 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

 

18 d. 

9.00 val. 

„Saulučių“ grupės edukacinė išvyka į 

biblioteką 

Vilkaviškio 

biblioteka 

Grupės auklėtojos  

25 d. 

10.00 val. 

 

Šeimos diena „Plaukiu aš, tėtis ir 

mama – plaukiame visa šeima“    
Lankstinukas „Plaukimo įtaka 

organizmui“     

Baseinas Neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

V. Žemaitaitienė   

 

29 d. 

10.00 val. 

Šalies ugdymo įstaigų, turinčių 

„Eglutės“ pavadinimą, konferencija 

„Darželis, į kurį gera ateiti“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktorius  

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 25 d. 

13.00 val. 

Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas lapkričio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-10-01                                                                                        


