
 

VISAGINO  LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ 

(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) 

                                                                                                                                       
TVIRTINU 
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VEIKLOS PLANAS 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESIUI 

 

2022-10-28  

Visaginas 

 

Data Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

 

1 2 3 4 

Ugdymo kokybės užtikrinimas  

Kiekvieną 

pirmadienį  

Direktoriaus kabinetas 

9 val. 
Administracinis pasitarimas  

 

O. Mazniova 

Per mėn. Lopšelis-darželis 

 

Priešmokyklinio ugdymo pagal 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą įgyvendinimas ir 

stebėsena. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2022-11-08 

13.15 

Metodinis kabinetas 

 

Pedagogų pasitarimas. Direktorė, 

pedagogai 

2022-11-16 L.d. „Ąžuoliukas“ 

13.00 val. 

Visagino priešmokyklinio ugdymo 

grupių pedagogų ir darželių 

administracijos susirinkimas „Naujos 

priešmokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas“. Gerosios patirties 

sklaida 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

Per mėn. Lopšelis-darželis Lietuvių kalbos bendravimo grupės. Direktorė, 

pedagogai 

Per mėn. Lopšelis-darželis Tėvų pajungimas prie el.dienyno 

www.musudarzelis.lt ir informavimas 

Pav.ugdymui 

Per mėn. Metodinis kabinetas 

 

Vaiko gerovės komisijos susirinkimai 

su specialiųjų poreikių turinčiais vaikų 

tėveliais, mokytojais, mokytojų 

padėjėjais. 

 

I. Petrova 

VGK specialistai 

Valdymo tobulinimas 

Per mėn. Viešai prieinamos 

informacijos 

atnaujinimas svetainėje 

www.auksinisgaidelis.lt,   

per el.dienyną ir  

Facebook privačioje 

grupėje. 

Bendruomenės narių supažindinimas 

su teisės aktais ir vidaus  dokumentais 

ir jų išaiškinimas 

Direktorė 

2022-11-03 Direktoriaus kabinetas 

 

2023 m. lopšelio-darželio 

dokumentacijos plano sudarymas ir 

aptarimas 

V. Vrublevskienė, 

už bylų sudarymą 

atsakingi asmenys 

http://www.musudarzelis.lt/
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2022-11-11 

 

Metodinis kabinetas 

13.15 val.  

Lopšelio-darželio 2023 m. veiklos 

plano rengimo, įgyvendinimo, 

stebėsenos, tikslinimo ir ataskaitos 

rengimo darbo grupės susirinkimas  

Direktorius, darbo 

grupė 

  

Per mėn. Lopšelis-darželis Savivaldos institucijų plėtojimas ir 

įtraukimas į veiklos planavimą ir 

valdymą. Mokyklos tarybos ir tėvų 

komiteto darbų koordinavimas 

Direktorė, tėvų 

komitetas, mokyklos 

taryba 

Per mėn. Lopšelis-darželis Viešųjų pirkimų organizavimas. Direktorius, 

V. Misiūnienė 

Per mėn. Lopšelis-darželis Lopšelio-darželio civilinės saugos plano 

sudarymas, įgyvendinimas, kontrolė.  

Darbuotojų mokymai, pratybos. 

Direktorius, 

V. Misiūnienė 

Per mėn. Lopšelis-darželis Informacinių technologijų materialinės 

bazės analizė ir įsigijimas. 

Reikiamo inventoriaus analizė ir 

įsigijimas. 

Direktorius, 

V. Misiūnienė, 

J.Gaškova 

Lopšelio-darželio pedagogų veikla 

2022-11-

10 

 

Lopšelis-darželis  Priešmokyklinio ugdymo grupės „ 

Gandriukai“ išvyka į Visagino miesto 

vaikų biblioteka  

A. Vasiljeva 

M. Nikolajeva 

2022-11-10 

13.30 

Metodinis kabinetas STEAM veiklų ir SMART lentos darbo 

planavimas ir organizavimas 

Direktorė, 

pedagogai 

2022-11-16 

09.30 

Lauke arba muzikos 

salėje 

Rudenėlio šventė. 

Skirtingų kultūrų (daugiatautiškumo) 

puoselėjimas bei tradicijų palaikymas 

Direktorė, meninio 

ugdymo mokytoja 

J.Zinkevič, 

soc.partneriai (šokių 

ir cirko būrelių 

vadovės), pedagogai 

2022-11-17 

 

Lopšelis-darželis Priešmokyklinio ugdymo grupės 

„Gandriukai“ STEAM veikla 

"Stebuklingas magnetas 

    A. Vasiljeva 

  M. Nikolajeva   

2022-11-18 Lopšelis-darželis 

 

Geltonojo kaspino diena – tarptautinė 

smurto prieš vaikus prevencijos diena  

Socialinė pedagogė.        

Psichologė, VGK 

Grupių pedagogai 

Per mėn. Lopšelis-darželis Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Abėcėlė 

kitaip“. 

N.Kabaeva 

2022-11-23 Lopšelis-darželis  Priešmokyklinio ugdymo grupės 

„Gandriukai“ projektinė veikla 

"Žaiskime kartu" su priešmokyklinio 

ugdymo grupės "Pelėdžiukai" 

ugdytiniais iš l-d "Auksinis raktelis" 

A. Vasiljeva 

M. Nikolajeva 

Per mėn. Lopšelis-darželis Projektas su vaikais gr. „Vesnianočka“ 

„Šypsenėlė šildo mus visus.“ Lapkričio 

13-ą  Pasaulinė gerumo diena. 

  L. Peresada 

S. Naguj 

Per mėn. Paroda vyks Visagino 

miesto bibliotekoje 

 Pedagogų, tėvų ir vaikų gr. „Bitutės“ ir 

gr.    „Boružėlis“ kūrybinių darbelių 

paroda „Linksmieji ežiukai“. 

 L. Minič 

 I. Kostiučenko   

 O. Trokš 

Mokyklos kultūra 

Per mėn. Lopšelis-darželis Lopšelio-darželio 2021-2025 metų Direktorė, 
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edukacinių erdvių plėtojimo programos 

„Svajonių darželis“ įgyvendinimas. 

Žiemos tematika. 

bendruomenė (tėvų 

komitetas, 

darbuotojai, 

soc.partneriai) 

2022-11- Metodinis kabinetas 

 

  Ugdymo priemonių analizė pagal     

  poreikius. 

L. Minič 

Metodinė grupė 

2022-11-08 Lopšelis-darželis Bendradarbiavimas su Visagino 

Šeimos ir vaiko gerovės centro 

administracija ir specialistais. 

Direktorė, pav.ūkiui, 

pedagogai 

Iki 2022-

11-11 

Lopšelis-darželis Mokyklos tarybos veiklos plano 2023 

m. sudarymas 

Tarybos nariai 

2022-11-17 Metodinis kabinetas 

 

Mokyklos 2022 m. biudžeto sąmatos 

aptarimas, lėšų naudojimo klausimų 

svarstymas. Talkinimas formuojant 

lopšelio-darželio materialinius, 

finansinius ir intelektinius išteklius. 

Vyr. buhalteris, 

direktorius, tarybos 

nariai, prof.sąjungos 

atstovai, darbo 

taryba 

Per mėn. Lopšelis-darželis Informacinis lankstinukas tėvams 

„Smurtas prieš vaiką“ 

Socialinė pedagogė 

Tatjana Skutkevič 

Per mėn. Lopšelis-darželis Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Abėcėlė 

kitaip“. 

N. Kabajeva 

Per mėn.  Lopšelio-darželio grupės Inspektavimas, priežiūra, stebėjimai. 

„Vaiko pasiekimų ir pažangos 

dokumentavimas“. Vaikų adaptacija 

pradėjus lankyti darželį.  Psichologinis 

ir fizinis vaiko saugumas grupėje.  

Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas 

vaiko adaptacijos metu. 

  Direktorė Olga    

  Mazniova. 

Pavaduotoja 

ugdymui Irina 

Petrova 

  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. 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 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                               Irina Petrova 
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