TVIRTINU

Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2016-12-30

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2017 m. sausis
Veiklos/rengin
Atsakingas
Dalyvauja
io
pavadinimas
„Pabiručių“ gr.
2016-2017 m.m. Tarptautinis vaikų ir pedagogų Direktorė,
projektas „Vaiko kelias į gražią direktorės pavaduotoja
bendruomenė
kalbą”
ugdymui,
L. Zajankauskienė
2016-2017 m.m. Priešmokyklinio amžiaus vaikų Direktorės
„Zuikučių“ gr.
komunikacijos
kompetencijos pavaduotoja
bendruomenė
lavinimo projektas „Kalbėkime ugdymui,
gražiai ir taisyklingai“
L. Zajankauskienė
inicijuotas Direktorė,
2016-2017 m.m. Tėvų
„Drugelių“ gr.
bendradarbiavimo su Kauno direktorės pavaduotoja
bendruomenė
tautinės
kultūros
centru ugdymui,
projektas
„Lietuviški
metų D. Balčiūnaitienė
ženklai“
„Zuikučių“ gr.,
2016-09/2017-04 Bendradarbiavimo
su
V. Direktorės
„Pabiručių“
gr.,
Kudirkos viešosios bibliotekos pavaduotoja
„Drugelių“
gr.
A. Šančių padaliniu „Rytas“ ugdymui,
bendruomenė
V. Pūrienė,
projektas „Augu skaitydamas“
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė
Įstaigos bendruomenė
2017-01-06
Atsisveikinimo su eglute šventė Teatro kūrybinė
grupė
„Pinokis“
10.00
Atvira veikla „Gimnastikos R. Merkevičienė
Kauno m.
2017-01-10
lazdų
panaudojimas
pedagogai
13.30
ikimokyklinio amžiaus vaikų
kūno kultūroje“
Įstaigos bendruomenė
2017-01-13
Akcija „Atmintis gyva, nes Drektorės
pavaduotoja
8.00
liudija“
ugdymui,
J. Pūrienė
Darželio ir
2017-01-16/2017- Projektas
„Vaikiškais V. Naskauskienė
priešmokyklinių
D. Balčiūnaitienė
01-27
žingsneliais į sveikatos šalį“
grupių auklėtojos,
vaikai
Įstaigos bendruomenė
2017-01-18
Fizinio aktyvumo diena „Sveiki, R. Merkevičienė
10.00
stiprūs, vikrūs“.
Darželio ir
2017-01-20
Kolektyvinis
piešinys
„Aš D. Balčiūnaitienė
priešmokyklinių
10.00
sveikas ir stiprus“
Data

2017-01-27
10.00
2017-01-09/13

Viktorina „Daržovės, vaisiai – PU pedagogės
sveikas maistas“
V. Naskauskienė
Projektas „Spalvų savaitė““
R. Elijošienė

organizuojančios
2017-01-04, 18, 30 Grupės,
sveikatos stiprinimo veiklą
13.00
įstaigoje, susirinkimai.
veiklos
kokybės
2017-01-10, 24 Įstaigos
įsivertinimo
koordinavimo
13.00
darbo grupės susirinkimai
VGK posėdis
2017-01-10
13.00
Trumpalaikis
inspektavimas.
2017-01-12
Grupių dokumentacijos, el.
dienyno pildymo patikra
2017-01
II-as antradienis
2017-01
II-as pirmadienis

2017-01

grupių vaikai
Priešmokyklinių
grupių vaikai

Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų judesio ir
padėties
sutrikimų
koregavimo
klausimais (pagal poreikį)
Dalyvavimas su
ugdytiniais
renginiuose, konkursuose pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

„Čiauškučių“
gr.
bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darbo grupė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darbo grupė

Direktorė

VGK nariai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
L. Zajankauskienė

IU auklėtojos
ir PU
pedagogės
Ugdytinių tėveliai

R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

o Iki 2017-01-24 pristatyti gruodžio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki sausio
mėnesį planuojamo renginio datos,
pristatyti projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos sausio 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

