
VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ 

(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) 

  

 
                                                                    TVIRTINU 
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VEIKLOS PLANAS 2022 M. VASAROS LAIKOTARPIUI 

(birželis, liepa, rugpjūtis) 

 
2022-06-01 

 Visaginas  

 

 

Data 

 

Vieta, laikas 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-06-01 Lopšelio-darželio 

teritorija 10.00 

Pasilinksminimas  lopšelio-darželio 

ugdytiniams 

(Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti) 

I. Petrova (pavadavo 

O.Mazniova) 

V. Cvirkaitė-

Bendelston 

J.Vasilčikova, 

S.Naguj 

Birželis  Išvyka į Panevėžio 

l.-d. „Rūta“ 

Kvalifikacijos kėlimas, 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

 

Direktorė, 

užregistruoti 

pedagogai 

2022-06-27 Metodinis kabinetas 

 

Lopšelio-darželio 2022–2023 m. m. 

priešmokyklinio ugdymo plano 

projekto rengimo darbo grupės 

susirinkimas 

Darbo grupė  

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Socializacijos programa „7Lietuvos 

miestai“, paruošiamieji ir ataskaitos 

darbai 

A.Bulaš, 

R.Vanagaitė, 

S.Naguj, 

L.Pilkionienė 

Direktorė Olga 

Mazniova 

2022-07-04-

2022-07-15 

Lopšelis-darželis, 

partneriai 

Socializacijos programos „7Lietuvos 

miestai“ stovykla 

A.Bulaš, 

R.Vanagaitė, 

S.Naguj, 

L.Pilkionienė 

Direktorė Olga 

Mazniova 

Per vasarą 8.10    l.-d. lauko 

aikštelė 

Bendra vaikų muzikinė mankšta l.-d. 

lauke 
 

Grupių pedagogai, 

V. Cvirkaitė-

Bendelston 

Birželis Lopšelis-darželis Lopšelio-darželio piešinių paroda 

„Koks gražus mūsų miestas“. 

I. Petrova 

l.-d. pedagogai 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Tėvų švietimas-konsultavimas 

ugdymo, sociakultūriniais 

klausimais. 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 
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 ugdymui, metodinės 

grupės nariai 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Konsultuoti pedagogus ugdymo, 

veiklos planavimo, organizavimo, 

įgyvendinimo ir priežiūros 

klausimais 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Liepa-

rugpjūtis 

Lopšelis-darželis Kūrybinių darbelių paroda „Gelių 

karuselė“ l.-d. tvoroje 

I.Petrova 

l.-d. pedagogai 

2022-08-25 Metodinis kabinetas 

13.00 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 

I. Petrova 

2022-08-30 Metodinis kabinetas 

13.00 

Mokytojų tarybos posėdis „Veiklos 

sričių vertinimo rezultatų aptarimas, 

tobulinimo prioritetų mokslo 

metams aptarimas“. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, VISI 

pedagogai 

1 2 3 4 

Birželio 16 

d. 13 val. 

L.d. muzikos salė Atestacinės komisijos posėdis Direktorė, darbo 

grupė, vertintojai 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Ugdymo priemonių ir literatūros 

atnaujinimas, tvarkymas, įsigijimas, 

sistemitizavimas 

I. Petrova, grupių 

mokytojos  

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis 2023 metų veiklos plano rengimas. 

 

Direktorius, darbo 

grupė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Lopšelio-darželio meniu tobulinimo 

darbo grupės darbas. 

Direktorius, darbo 

grupė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis 2021-2025 metų strateginio veiklos 

plėtros plano darbo grupės darbas 

Direktorius, darbo 

grupė 

Per vasaros 

laikotarpį 

www.auksinisgaidel

is.lt 

Darželio tinklapio atnaujinimo 

darbai 

Direktorė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Bendradarbiavimo partnerių sutarčių 

pasirašymas, tinklo praplėtimas, 

neformalių veiklų naujiems m.m. 

planavimas 

Direktorė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis STEAM veiklų planavimas, 

sistematizavimas, pasiruošimas 

naujiems mokslo metams 

Direktorė, darbo 

grupė 

Per vasaros 

laikotarpį 

1,2,8,9grupės Remontuojami prieškambariai, 

montuojamos naujos spintutės 

Direktorė, ūkio 

padalinio vadovė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Skirtingų kultūrų 

(daugiatautiškumo) puoselėjimas bei 

tradicijų palaikymas. 

Direktorė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Savivaldos institucijų plėtojimo ir 

įtraukimo į veiklos planavimą ir 

valdymą organizavimas ir 

planavimas 

Tarybos veiklos organizavimas. 

Tėvų komiteto veiklos 

organizavimas. 

Mokytojų tarybos veiklos 

organizavimas. 

Bendruomenės susirinkimų 

organizavimas. 

Pedagoginių darbuotojų veiklos 

organizavimas. 

Direktorė 
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Nepedagoginių darbuotojų veiklos 

organizavimas. 

 

Birželis-liepa 13 grupė Remontuojamas 13 gr.sanitarinis 

mazgas ir STEAM virtuvėlė 

Partneriai, ūkio 

padalinio vadovė, 

direktorė 

Birželis Lopšelis-darželis Investicinio projekto ruošimas 

Utenos regiono tarybai pateikti, 

bendradarbiaujant su Visagino 

savivaldybės strateginio planavimo 

skyriumi 

Direktorė 

Rugpjūtis Lopšelis-darželis Ugdymo proceso organizavimas 

Ugdymo turinio formavimas ir 

įgyvendinimas – analizė, 

planavimas. 

 

Lopšelio-darželio 

administracija, 

pedagoginė 

bendruomenė 

Per vasaros 

laikotarpį 

Lopšelis-darželis Lietuvių kalbos bendravimo grupės 

organizavimas 

Direktorė, pedagogai 

 

Inspektavimo, priežiūros temos 

 

Per vasaros 

mėn. 

Lopšelis-darželis L.-d. teritorijos apžvalga (saugumas, 

tvarka) 

V. Misiunienė 

 

Per vasaros 

mėn. 

Lopšelis-darželis Ugdomosios veiklos lauke 

organizavimas. 

Sąlygų aktyviai veiklai lauke 

sudarymas. Stebėjimų, 

eksperimentų, tyrinėjimų lauke 

sudarymas. Sportinių, meninių, 

kūrybinių pramogų lauke 

organizavimas. Veiklos planavimas. 

 

Direktorius. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui                                                            Irina Petrova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


