
 

 

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2021 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

Programos ,,Žaidimai moko“ kūrybinių veiklų ,,Žaidimų 

laukas“ įgyvendinimas. 

sausio mėn. Rasa Pavilionienė, Diana 

Mačėnienė, Rasa Bazilevičienė  

,,Varliukų“, ,,Drugelių“ grupės vaikai, 

pedagogės 

Sveikatiados iššūkis ,,Pusryčiai madinga!“ . sausio mėn. A. Palaimienė                                                                   Visų  grupių vaikai, pedagogės 

Projektas ,,Pajudėkime kitaip“. sausio mėn. A. Palaimienė                                                                   Mokyklos bendruomenė 

Projektas ,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2021“. sausio mėn. A. Palaimienė                                                                   Mokyklos bendruomenė 

Pedagogų dalijimasis darbo patirtimi įvaldant „Google Meet“ 

programą. 

01-04
 Direktorė, direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogės 

Popietė ,,Trys Karaliai svečiuose“. 01-06      10
00

 R. Pavilionienė, grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogės 

Akcija ,,Mes globojame paukštelius“. 01 mėn. Grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogės 

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 01-13    8
00 A. Ustilienė Mokyklos bendruomenė 

Mokyklos veiklos plano 2021 m. rengimas, derinimas, 

tvirtinimas. 

01-04-20 Direktorė, direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupės 

Pedagogų susitikimai per „Google Meet“ programą.  kiekvieną 

penktadienį 13
30

 

Direktorė, direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogės 

Mokytojų tarybos posėdis. 01-21 Direktorė V. Ilginytė Mokytojų tarybos nariai 

Išvyka į mišką. 01 25-29 B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo gr. vaikai, 

pedagogės 

Mokyklos tarybos posėdis (nuotolinis). data tikslinama Mokyklos tarybos pirmininkas Mokyklos tarybos nariai 

Sveikatingumo diena ,,Žiemos smagumai“. 01- 29 d. A. Palaimienė ,,Bitučių“gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbata tai sveikata“. 01- 29 d. V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Linksmieji kalniukai“. 01- 29 d. R. Bazilevičienė ,,Drugelių“gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Sniego džiaugsmai“. 01- 29 d.  D. Mačėnienė ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Žiemos išdaigos lauke“. 01- 29 d.  L. Četrauskienė ,,Nykštukų““ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Ant ,,Linksmojo kalnelio“. 01- 29 d. B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 

pedagogės 

Grupių tvarkos, švaros stebėsena   01-26 (1,2,3 gr.) 

01-27 (4,5,6 gr.) 

01-28 (virtuvė, 

sandėliai, bendro 

naud. patalpos) 

Bendrosios praktikos slaugytoja Auklėtojų padėjėjos, valytoja, virtuvės 

darbuotojai 

Direkciniai pasitarimai kiekvieną 

pirmadienį 
Direktorė V. Ilginytė direktorės  pav. ugdymui, ūkio dalies vedėja, 

bendrosios praktikos slaugytoja 

Gamybinis pasitarimas 01-29    10
00 

  Ūkio dalies vedėja Kitas personalas, bendrosios praktikos 

slaugytoja 

Dalyvauti renginiuose pagal Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos bei Trakų švietimo skyriaus pateiktus planus 

sausio mėn. Direktorė, 

Direktorės  pav. ugdymui 

Mokyklos bendruomenė 

 


