
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 

                                               RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą mėnesį 

 Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

-ugdomosios veiklos planų 

parengimas, 

-edukacinės aplinkos grupėse 

atnaujinimas naujiems mokslo metams 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 

30 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis 

buhalteris, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

 

                                                       POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI 

10 d. 

14.00 val. 

 

22 d. 

12.45 val. 

Mokytojų tarybos posėdis 

 

 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 

Meninio ugdymo salė 

 

 

Meninio ugdymo salė 

Mokytojų  tarybos 

pirmininkas 

 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

 

 

7 d. 

16.30 val. 

17.00 val. 

8 d. 

17.00 val. 

16 d.,  

16.30 val. 

 GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI         

 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Bitučių“ grupė 

 

„Drugelių“ grupė 

 
 

Grupė  

Meninio ugdymo salė 

 

Meninio ugdymo salė 

 

Grupė 

   

 
Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

                                            PROJEKTAI  ŠVENTĖS   AKCIJOS  IŠVYKOS 

1 d. 

9.00 val. 

Šventinis rytmetis  

„Sveikas, rugsėji!“ 

Lauko scena 

 

Švenčių ir pramogų 

organizavimo darbo 

grupė „Vaivorykštė“ 

 

Rugsėjis Nacionalinis projektas 

„Sveikatiada“ 

Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

6–10 d. PROJEKTAS „Aš tarp draugų“ Grupės  Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

16-22 d. 

 

22 d. 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 

AKCIJA  

„Diena be automobilio“+ kokteilis 

Grupės Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai. 

 

24 d. 

10.00 val. 

BEACTIVE – Europos sporto savaitė  

Pramoga. „Saugus ir sveikas tvariai 

judėdamas“ 

Miesto stadionas Vaikų sveikatos 

stiprinimo, sporto 

renginių darbo grupė 

„Spartuoliai“ 

Dalyvauja  vaikų 
lopšeliai-darželiai 

„Buratinas“, 

„Pasaka“,. 
Ąžuoliukas“, 

„Kregždutė“ 

 

6 d. 

10.00 val. 

8 d. 

10.00 val. 

Pažintinė mokomoji  išvyka į biblioteką 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

 

Vilkaviškio biblioteka 

 

 

Grupių auklėtojai 

 

 

7, 14, 21, 28 d. 

10.15 val. 

10, 17, 24 d. 
10.15 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas  

 

„Drugelių“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 



 

9 d. 

10.00 val. 

16 d. 

  9.30 val. 

10.20 val. 

23 d. 

9.30 val. 

 

10.00 val. 

30 d. 

10.00 val. 

Sveikatingumo pamokėlės: 

 

„Noriu būti švarus ir sveikas“ 

 

 „Švarios rankos, mikrobams patrankos“ 

„Sveiki. Mes – vaisiai ir daržovės“ 

 

„Švarus vaikas – laimingas ir sveikas 

vaikas“ 

„Saugokime save ir kitus“ 

 

„Su vaisiais ir daržovėm draugausiu – 

sveikas augsiu“ 

 

 

„Saulučių“ grupė 

 

„Boružėlių“ grupė 

„Skruzdėliukų“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

„Kiškučių“ grupė 

 

„Drugelių“ grupė 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 10 d.  Pateikti stendinį pranešimą „Kaip 

padėti vaikui pažinti emocijas“? 

Informacinis stendas prie 

socialinio pedagogo kabineto 
Socialinis pedagogas  

Iki 24 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 

užpildytą lentelę, 

pagalbos gavėjų sąrašą (pagal pateiktą 

formą) 

Švietimo pagalbos tarnyba  Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

Iki 25 d., 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui 

informaciją apie organizuojamas 

veiklas spalio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-08-31                                                                                        


