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VEIKLOS PLANAS 2022 M. SPALIO MĖNESIUI 
 

2022-09-30 

Visaginas 

 

Data Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1 2 3 4 

Kiekvieną 

pirmadienį  

Direktoriaus 

kabinetas 

13.00 val. 

Administracinis pasitarimas  

 

O. Mazniova 

2022-10-05 Muzikos salė 

10.00 val. 

„Mokytojų diena“ – šventė pedagogams 

(Rudens mugė, gelių ir rudens derlių kilimo 

ruošimas, koncertas) 

L.-d. grupių 

vaikai, 

pedagogai, tėvų 

komitetas, taryba 

2022-10-05 Lopšelis-

darželis 

14.00-14.20 val. STEAM kambaryje vyks 

Administracijos direktoriaus sveikinimas 

mokytojoms 

18.00 Draugystės salėje nemokamas spektaklis 

mokytojoms „Moralinė beprotybė”. 

Direktorius 

2022-10-06 Visagino 

ežeras 

Išvyka prie Visagino ežero "Spalio dažai" „Gandriukai“ 

grupės auklėtojos 

ir padėjėjos 

2022-10-13 Pagal maršrutą Edukacinių erdvių konkurso savivaldybės etapo 

nugalėtojo edukacinė kelionė po geriausius 

darželius 

Direktorė, 

darbuotojai pagal 

registraciją 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Projektas su vaikais gr. „Vesnianočka“ 

„Šypsenėlė šildo mus visus.“ Lapkričio 13-ą  

Pasaulinė gerumo diena. 

L. Peresada 

S. Naguj 

2022-10-28 Metodinis 

kabinetas 

13.15 val. 

Lopšelio-darželio 2023 m. veiklos plano 

rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikslinimo 

ir ataskaitos rengimo darbo grupės susirinkimas 

 

Direktorius, 

darbo grupė 

2022-10-20 Metodinis 

kabinetas 

13.00 val. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų 

susirinkimas „Naujos priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas“ 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

 

2022-10-18 Gupė 

„Vesnianočka“ 

 

    Atvira veikla su tėvais „Gimtadienio diena“ 

 

S. Naguj 

L. Peresada 

2022-10-26 Metodinis 

kabinetas 

13.15 

Pedagogų susirinkimas. Vaiko ugdymo(si) 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

veiksmingumo, tikslingumo aptarimas ir 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 



 2 

 analizavimas. 

2022-10-26 Grupėje Pokalbis su tėvais prie apvalaus stalo. 

Tema: " Kuo mes galime padėti vaikams 

adaptavimosi periodu?" 

Psichologė, 

gr.„Pieštukaiѻ ir 

„Žvaigždutės“ 

tėvai ir 

pedagogai. Ats. 

Bulaš ir Naguj 

2022-10-27 Metodinis 

kabinetas 

13.00 val. 

VGK posėdis VGK 

pirmininkas, 

sekretorius 

1 2 3 4 

  Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Pedagogų, tėvų konsultavimas, rekomendacijų 

rengimas dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, 

trukmės pritaikymo, Apklausų organizavimas ir 

informacijos rinkimas iš grupių auklėtojų, 

specialistų, tėvų dėl švietimo pagalbos teikimo 

poreikių 

 

VGK 

  Per mėn. Lopšelis-

darželis 

 Sporto veika lauke su lopšelio-darželio 

priešmokyklinio ugdymo „Gandriukų“ gr. ir 

Visagino miesto lopšelio-darželio „Auksinis 

raktelis“ priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“ 

gr. „Žaiskime kartu“. 

M. Nikolajeva 

  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 

Per mėn. Direktoriaus 

kabinetas 

(individualiai) 

Pedagoginių darbuotojų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos 

aptarimas, vertinimas ir išvados surašymas 

 O. Mazniova 

Per mėn. Lopšelis- 

darželis 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Abėcėlė kitaip“. 

N. Kabajeva 

Per mėn. Lopšelis- 

darželis 

Grupių „Voveriukai“ ir „Nykštukai“ pedagogų, 

vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda 

„Stebuklingi pirštukai“. Paroda vyks l.-d. 

„Auksinis gaidelis“ bei Visagino miesto 

bibliotekoje. 

V. Katyševa    

I. Semenej          

L. Pilkionienė 

I. Černyšova 

 

Per mėn. Lopšelis- 

darželis 

STEAM integracija: 

Projektinė STEAM veikla "Stebuklingas 

magnetas" (gr.Gandriukai) 

Kitos grupės pagal susitarimą 

Darželio 

auklėtojos, 

direktorė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                               Irina Petrova 
 

 

 

 


