TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2017-02-27
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2017 m. kovas
Veiklos/rengin
io
pavadinimas
vaikų
ir
2016-2017 m.m. Tarptautinis
pedagogų projektas „Vaiko
kelias į gražią kalbą”
2016-2017 m.m. Priešmokyklinio amžiaus vaikų
komunikacijos
kompetencijos
lavinimo projektas „Kalbėkime
gražiai ir taisyklingai“
inicijuotas
2016-2017 m.m. Tėvų
bendradarbiavimo su Kauno
tautinės
kultūros
centru
projektas
„Lietuviški
metų
ženklai“
2016-09/2017-04 Bendradarbiavimo
su
V.
Kudirkos viešosios bibliotekos
A. Šančių padaliniu „Rytas“
projektas „Augu skaitydamas“
Data

Įstaigos
veiklos
kokybės
įsivertinimo
koordinavimo
darbo grupės susirinkimai
2017-03-20/2017- Aplinkos puoselėjimo projektas
03-31
„Švariuko laboratorija“
2017-03
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – išvyka į UAB
„Kauno švara“
Akcija, skirta Žemės dienai
2017-03-21
paminėti
2017-03-22/24 Veikla tyrinėjimų laboratorijoje
2017-03-07, 14
13.00

2017-03-27
Nuo 2017-03-27
2017-03-07
10.00
Nuo 2017-03-15

Atsakingas
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Zajankauskienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
L. Zajankauskienė

„Pabiručių“ gr.
bendruomenė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
V. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

„Zuikučių“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Drugelių“ gr.
bendruomenė

L. Zajankauskienė
R. Kulvietytė

„Zuikučių“ gr.
bendruomenė

Darbo grupė

Įstaigos bendruomenė
„Pabiručių“ gr. vaikai

D. Balčiūnaitienė
R. Kulvietytė
L. Zajankauskienė
R. Kulvietytė

Filmukų apie švarą ir tvarką
žiūrėjimas
Šluotų, pagamintų iš antrinių
žaliavų, paroda
J. Pūrienė,
Kaziuko mugė
G. Mironova

Vaikų kūrybinių darbų paroda
„Pavasario žiedai“

Dalyvauja

J. Pūrienė

Įstaigos
bendruomenė
Grupių
bendruomenė

Įstaigos
bendruomenė
Įstaigos
bendruomenė
„Zuikučių“ gr. vaikai

2017-03-21
13.00

Metodinis renginys „Dirbame
kartu“

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

2017-03-22

Trumpalaikis inspektavimas.
Grupių
dokumentacijos
pildymo, vaikų pažangos ir
pasiekimų
vertinimo aplankų
patikra
Edukacinis užsiėmimas – pažintis
su smuiku ir smuikininke Joana
Tarasevičiene
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – išvyka į A.
Žikevičiaus saugaus vaiko
mokyklą
Atvira
veikla
„Linksmosios
lysvės“
Atvira veikla „Pavasario saulė
nušvito skaisčiai“

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

2017-03-24

2017-03-29

2017-03-19
2017-03-30
2017-03
II-as pirmadienis
2017-03
II-as antradienis
2017-03
II-as antradienis
2017-03

2017-03

A. Ambrazevičienė

„Zuikučių“ gr.
ir „Žiniukų“
gr. vaikai
„Zuikučių“ gr. ir
„Žiniukų“ gr. vaikai

J. Pūrienė

S. Liepaitė

„Žvirbliukų“
gr. vaikai
„Cypliukų“ gr.
vaikai
Ugdytinių tėveliai

K. Baukuvienė

Individualios konsultacijos vaikų R. Merkevičienė
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos L. Zajankauskienė

Ugdytinių tėveliai

vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos A. Ambrazevičienė
vaikų
meninio
ugdymo
klausimais (pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo Direktorės pavaduotoja
turinio bei metodinės veiklos ugdymui
J. Pūrienė,
planavimui
Dalyvavimas su ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal atskirus organizatorių
skelbiamus veiklos planus

BMT-2 dalyvių
atstovai, įstaigos
kviestiniai
pedagogai
Grupių auklėtojos

D. Balčiūnaitienė,
L. Zajankauskienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o Iki 2017-03-24 pristatyti vasario mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki kovo mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos kovo mėnesį atviros veiklos datos, pateikti
atviros veiklos planą.
o Paskutinę mėnesio darbo dieną pristatyti tą mėnesį planuotos parengti
mokomosios/metodinės priemonės kortelę-aprašą.
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

