
 

 

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2022 M. VASARIO MĖNESIOVEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

Akcija ,,Mes globojam paukštelius“. vasario mėn.  Grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogės 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis. 02-01 Komisijos pirmininkas Vaiko gerovės komisijos nariai 

„Aš – mažasis tyrinėtojas“.  02-21/25 V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

„Aš – mažasis chemikas“.  02-14/25 D. Mačėnienė Priešmokyklinio ugd. gr. vaikai, pedagogės 

Kaziuko dirbtuvėlės (Kaukių gamyba Užgavėnėms). 02-21/28 D. Kaminskaitė R. Pavilionienė 

D. Mačėnienė 

,,Bitučių“ gr., Priešmokyklinio ugd. gr. 

vaikai, pedagogės 

„Kaziuko riestainiai“  (darbelių darymas ir mugė grupėje).  02/03 mėn. V. Kmieliauskienė  

Išvyka į mišką pagal projekto ,,Padėkime paukšteliams ir 

žvėreliams išgyventi žiemą“ veiklas. 

vasario mėn.  L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Išvyka į Valdovų rūmus.  Data tikslinama  L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

„Mes padedame paukšteliams ir žvėreliams“.  vasario mėn. D. Mačėnienė R. Pavilionienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Akcija „Aš Lietuvos pilietis“. 02-7/15 R. Pavilionienė Grupių vaikai, pedagogės 

Pramoga „Kelionė prie jūros“.  02-17 D. Kaminskaitė, R. Pavilionienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės 

Lietuvos gimtadienis.  02-15 Grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogės 

Ugdomųjų veiklų stebėjimas.  02-24 Direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kaminskaitė 

Ugdomųjų veiklų stebėjimas.  02-22 Direktorės pavaduotoja ugdymui E. Jauniškienė 

Sveikatingumo diena ,,Sveiki dantukai“. 02- 23 D. Kaminskaitė ,,Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbata tai sveikata“. 02- 23 A. Palaimienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Linksmieji kalniukai“. 02- 23 R. Bazilevičienė ,,Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Žiemos sportas“. 02- 23  D. Mačėnienė Priešmokyklinio ugd. gr. vaikai, pedagogės  

Sveikatingumo diena ,,Rogutės greitesnės už vėją“. 02- 23  L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Žiemos džiaugsmai“. 02- 23 B. Vaicekauskienė ,,Boružėlių“ gr. vaikai, pedagogės 

Darbuotojų 2022 m. atostogų grafiko rengimas, aptarimas, 

tvirtinimas. 

vasario mėn. Direktorė Darbuotojai 

Grupių tvarkos, švaros stebėsena   02-23 (1,2,3 gr.) 

02-24 (4,5,6 gr.) 

02-25 (virtuvė, 

sandėliai, bendro 

naud. patalpos) 

Bendrosios praktikos slaugytoja Auklėtojų padėjėjos, valytoja, virtuvės 

darbuotojai 

Direkciniai pasitarimai Kiekv. pirmadienį Direktorė  

Viešųjų pirkimų plano 2022 m. numatymas. vasario mėn. Ūkio dalies vedėja Administracija  
Gamybinis pasitarimas 02-28    10

00 
  

 

Ūkio dalies vedėja Kitas personalas, bendrosios praktikos 

slaugytoja 

Dalyvauti renginiuose pagal Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos bei Trakų švietimo skyriaus pateiktus planus 

vasario mėn. Direktorius, 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 

 


