
 

VISAGINO  LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ 
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VEIKLOS PLANAS 2022 M. RUGSĖJO MĖNESIUI 
 

2022-08-31 

Visaginas 

 

 

Data 

 

Vieta, laikas 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-09-01  Lopšelio-

darželio 

grupės, 

aikštelės 

10.00 

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji. 

  Pasilinksminimas.  

   V. Cvirkaitė-

Bendelston 

Kiekvieną 

pirmadienį  

Direktoriaus 

kabinetas. 

13.00 val. 

Administracinis pasitarimas Direktorė  

O. Mazniova 

2022-09-05 

– 2022-09-

09 

 

Lopšelis-

darželis 

Saugumo dienos lopšelyje-darželyje  I. Petrova, soc. 

pedagogas, 

l.-d. pedagogai  

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

VKG susirinkimai – konsultacijos su SUP 

turinčiais vaikų tėvais, mokytojais, mokytojų 

padėjėjais. SUP turinčių vaikų ugdymo 

gerinimas, tobulinimas, metodų ir būdų 

parinkimas, tėvų švietimas, rekomendacijų 

įgyvendinimas. 

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų sąrašo svarstymas ir 

tvirtinimas. Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų 

sunkumų, aptarimas. 

VGK 

2022-09-20 Metodinis 

kabinetas 

13.00 

Pedagoginė-metodinė valandėlė: ,,L.-d. 

pedagogų projektinės veiklos aptarimas, 

projektų pristatymas“ 

I. Petrova 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Darželio socialinio paso parengimas.    Socialinė pedagogė  

 

2022-09-23 Metodinis 

kabinetas 

13.30 

Mokytojų metodinės grupės susirinkimas. 

Ugdymo priemonių poreikio analizavimas ir 

parinkimas ugdymo kokybei gerinti. 

 

N. Minič, 

I. Petrova 

 

Ugdytinių 

tėvų 

susirinkima

i iki 30 d. 

Lopšelis-

darželis.  

Pagal atskirą 

grafiką 

 

Grupių tėvų susirinkimai: „Mūsų    

perspektyvos 2022–2023 m. m.“ 

 

I. Petrova, direktorius, 

grupių mokytojos, 

specialistai 
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Data Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-09-29 Lopšelis-

darželis 

Pažinimo veikla „Svečiuose pas šviesoforą“ 

lopšelio-darželio vaikams.  (Lauko veikla). 

Bendradarbiavimas su Visagino policijos 

komisariatu. 

 

L. Minič,                

 I. Kostiučenko,              

O. Trokš 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

„Nykštukų“ ir „Meškiukų“ grupių nuotraukų 

paroda „Mažieji Moidodyro draugai“. 

 L. Pilkionienė 

 I. Černyšova    

S. Kapitanova 

Per mėn. STEAM 

kambarys 
STEAM veiklos Direktorė, pedagogai, 

darbo grupė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Tėvų informavimas svetainėje 

www.auksinisgaidelis.lt apie lopšelio-darželio 

veiklą. Tėvų informavimo sistemos 

įdarbinimas, tėvų pajungimas prie 

www.musudarzelis.lt sistemos 

Pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

2022.09.12

-23 

Lopšelis-

darželis 

Tėvų susirinkimai grupėse pagal suderinta 

grafiką 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Strateginio planavimo darbo grupės darbas, 

2023 m. plano ruošimas 

Direktorė, darbo grupė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Darbuotojų sveikatos knygelių patikrinimas. 

 

O.Tuzikienė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Teritorijos apžiūra.  

 

V.Misiūnienė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

GPM 1,2% geranoriško skyrtų lėšų 

panaudojimas. Aptarimas su bendruomene ir 

tėbvų komitetu. 

 

Direktorė, 

bendruomenė 

 

Inspektavimo, priežiūros temos 

 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Mokytojų dienynų pildymas, veiklos 

planavimas „Mūsų darželis“ sistemoje; veiklos 

stebėjimas. 

 

I.  Petrova 

Edukacinės aplinkos grupėse kūrimas ir 

atnaujinimas. 

Direktorius,     

Pavaduotojas 

ugdymui  

VGK 

Ugdomosios ilgalaikių veiklos planų rašymas. 

Integruojamų programų nuostatos ugdymo 

procese (grupės dokumentacija, planavimas). 

 

Direktorius,     

Pavaduotojas 

ugdymui 

  Vaikų adaptacija pradėjus lankyti darželį.  

Psichologinis ir fizinis vaiko saugumas grupėje.  

Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas vaiko 

adaptacijos metu 

Direktorius,     

Pavaduotojas 

ugdymui 

  13 grupės remonto darbų priežiūra ir kontrolė V.Misiūnienė 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                               Irina Petrova 

 

 

http://www.auksinisgaidelis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/

