
 

 

 

 

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2022 M. SPALIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas  Data, laikas  Atsakingi  Dalyviai  

Mokytojo diena darželyje. 5 d. 9.00 val. Direktorė Pedagogai 

Mokytojų diena Trakų kultūros rūmuose 5 d., 15 val. D. Dzigienė 

Švietimo įstaigų vadovai 
Pedagogai  

„Aš – mažasis keliautojas“, lopšelio vaikų 

pažintis su darželio teritorija, aplinka.  

1-7 dienomis  D. Mačėnienė ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės  

Sportinė pramoga   kartu su tėvais 

„Margaspalvis ruduo“. 

7 d. Audronė Palaimienė, Rasa 

Pavilionienė 

Priešmokyklinio ugd. gr. vaikai, 

pedagogės, tėvai  

Mokyklos veiklos pristatymas Klaipėdos 

miesto ikimokyklinių įstaigų vadovams. 

11 d. Direktorė  Klaipėdos miesto ikimokyklinių 

įstaigų vadovai, mokyklos 

bendruomenė 

Rudenėlio šventė. 

 

12 d.  Audronė Palaimienė Priešmokyklinio ugd. gr. vaikai, 

pedagogės, tėvai  

Pramoga ,,Dėdė derlius“.   Data derinama Laima Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės, 

tėvai 

Pramoga su tėvais ,,Mano spalvingas 

ruduo“.  

14 d. Diana Mačėnienė ,,Varliukų“ grupės vaikai, 

darbuotojai, tėvai 

STEAM veikla kūrybinės dirbtuvės 

„Sodas“. 

mėnesio antroje pusėje Dalia Kaminskaitė, Rasa 

Pavilionienė  

,,Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės, 

tėvai  

Projekto ,,Atverkime rudenėliui langus“ 

tęsinys.  

mėnesio antroje pusėje Dalia Kaminskaitė, R. Pavilionienė  Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės, 

tėvai 

Akcija „Vaisių daržovių ragautuvės“.  10-14 dienomis  Grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogai 

Pramoga „Rudenėlis atkeliavo“.  13 d.  Birutė Vaicekauskienė  ,,Boružėlių“ grupės vaikai, 

pedagogai 

Sveikatingumo diena ,,Sportuoti sveika ir 

smagu.  

27 d.  Audronė Palaimienė Priešmokyklinio ugd. gr. vaikai, 

pedagogės 

Mažoji mylia. Data derinama Audronė Palaimienė Vaikai, pedagogai, darbuotojai 

Atšvaitų diena -susitikimas su policijos 

pareigūne. 

21 d. Vida Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, 

pedagogės 

Sveikatingumo diena. 27 d.  Laima Četrauskienė  ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės  

Sveikatingumo diena.  27 d.  Vida Kmieliauskienė  ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, 

pedagogės 



 

 
 
 
 

Sveikatingumo diena ,,Mano gardžiosios 

sultys“.  

27 d.  D. Mačėnienė  ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės  

Sveikatingumo diena ,,Rudens 

linksmybės“.  

27 d.  B. Vaicekauskienė  ,,Boružėlių“ gr. vaikai, pedagogės  

Ramybė mumyse.  31 d. Audronė Palaimienė Priešmokyklinės grupės vaikai, 

pedagogės 

Strateginio plano rengimo darbo grupių 

pasitarimas. 

18 d. Audronė Ustilienė Darbo grupės 

Metodinės grupės pasitarimas. 28 d. Audronė Ustilienė Pedagogai 

Respublikinio projekto „Bendraukime – 

draugaukime“  forumas nuotoliu 

Data derinama Rasa Pavilionienė Projekto dalyviai  

Grupių tvarkos, švaros stebėsena  24 (1,2,3 gr.)  

25 (4,5,6 gr.)  

26 (virtuvė, sandėliai, bendro 

naud. patalpos)  

Bendrosios praktikos slaugytoja  Auklėtojų padėjėjos, valytoja, 

virtuvės darbuotojai  

Direkciniai pasitarimai  Kiekvieną  pirmadienį  Direktorė   

Gamybinis pasitarimas  28 d. 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  

 

 


