TVIRTINU
Direktorė
Ingrida RamanauskaitėMarkevičienė 2017-01-27
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2017 m. vasaris
Veiklos/rengin
io
pavadinimas
vaikų
ir
2016-2017 m.m. Tarptautinis
pedagogų projektas „Vaiko
kelias į gražią kalbą”
2016-2017 m.m. Priešmokyklinio amžiau 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

Atsakingas

Dalyvauja

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

„Pabiručių“ gr.
bendruomenė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

„Zuikučių“ gr.
bendruomenė

„Zuikučių“ gr.,
Direktorės pavaduotoja
„Pabiručių“
gr.,
ugdymui,
„Drugelių“
gr.
V. Pūrienė,
bendruomenė
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė
VGK nariai
2017-02-01
VGK posėdis. Vaiko brandumo Direktorė
13.00
mokytis pagal priešmokyklinio
ir pradinio ugdymo programas
įvertinimo
tvarkos
aprašo
pakeitimas.
Darbo grupė
2017-02-02, 14 Įstaigos
veiklos
kokybės Direktorės pavaduotoja
įsivertinimo
koordinavimo ugdymui
13.00
darbo grupės susirinkimai
Įstaigos bendruomenė
2017-02-06/2017- Tautiškumo ir pilietiškumo D. Slavėnienė,
V. Butkienė
02-17
projektas „Lietuva vaiko širdy“

2017-02-15
10.00
Nuo 2017-02-13
2017-02-14

Šventinis rytmetis „Lietuva
vaiko širdy“, skirtas Vasario 16ajai
Vaikų kūrybinių darbų paroda Grupių auklėtojos
grupėse „Tau Tėvyne, Lietuva,
gimtine“.

Grupių
bendruomenė

Ugdymas
aplinkoje

„Kodėlčiukų“
gr.

-

netradicinėje G. Mironova
išvyka
po

2017-02-13
13.00

2017-02-17

2017-02-17

2017-02-22
2017-02-23
13.00

2017-02-24

mikrorajoną
Pedagogų tarybos posėdis.
1. Kauno m. ikimokyklinių
įstaigų direktoriaus pavaduotojų
diskusijos
apie
privalomo
priešmokyklinio
ugdymo
įgyvendinimą išvadų ir įžvalgų
pristatymas (G. Slavinskienė)
2. Geros
mokyklos
koncepcija (G. Slavinskienė)
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – išvyka į fizinio
lavinimo studiją „Super vaikai“.
Trumpalaikis inspektavimas.
Grupių
dokumentacijos
pildymo patikra
Ugdymas netradicinėje aplinkoje
- išvyka į vaikų literatūros
muziejų
Metodinio būrelio posėdis.
1. Kolega kolegai:
1.1.
„Ugdymas
pojūčių
pagalba formuojant palankią
ugdymo
aplinką
ikimokykliniame,
priešmokykliniame amžiuje"
(R.
Kulvietytė,
V.
Naskauskienė, G. Mironova)
1.2. „Ebru. Piešimas ant
vandens“ (S. Liepaitė)
1.3. „Vaikų streso šaltiniai ir
įveikimo būdai" (S. Liepaitė)
1.4. „Idėjos, darbeliai vaikų
meninei kompetencijai ugdyti“
(K. Baukuvienė)
2.
Metodinių
priemonių
pristatymas:
2.1. Didaktinė priemonė
„Stebuklingas maišelis“ (G.
Mironova)
2.2. Didaktinė priemonė
„Spalvų
dėlionės“
(K.
Baukuvienė)
Atvira veikla „Po pasakos
sparnu“

Direktorė

R. Merkevičienė,
D. Valentinienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
R. Elijošienė,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

D. Galinauskaitė

Nuo 2017-02-24

Vaikų kūrybinių darbų paroda D. Galinauskaitė
grupėje „Iš kurių mes pasakų...“

2017-02-28

Atvira veikla „Kelionė į L. Nikulina
stebuklingą mišką“
Užgavėnių
šventė
„Žiema, D. Keturakienė
žiema, bėk iš kiemo“
A. Gudžiūnienė

2017-02-29

bendruomenė
Pedagogų tarybos
nariai

„Smalsučiųų“ gr.
vaikai
Pedagogės

„Drugelių“ gr.
bendruomenė
Pedagogės

„Pelėdžiukų“
gr.
bendruomenė
Įstaigos
pedagogai
„Pelėdžiukų“
gr.
bendruomenė
Įstaigos pedagogai
Įstaigos bendruomenė

2017-02

2017-02
II-as pirmadienis
2017-02
II-as antradienis
2017-02
II-as antradienis
2017-02

2017-02

Anketinė tėvų apklausa „Tėvų Direktorės pavaduotoja
poreikis informavimo būdams ir ugdymui
formoms“
A. Gudžiūnienė,
D. Galinauskaitė,
B. J. Pūrienė
Individualios konsultacijos vaikų R. Merkevičienė
judesio ir
koregavimo
poreikį)

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

padėties sutrikimų
klausimais (pagal

Ugdytinių tėveliai
Individualios
konsultacijos L. Zajankauskienė
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Ugdytinių tėveliai
Individualios
konsultacijos A. Ambrazevičienė
vaikų
meninio
ugdymo
klausimais (pagal poreikį)
Pedagogės
Pedagogų konsultacijos ugdymo Direktorės pavaduotoja
turinio bei metodinės veiklos ugdymui
planavimui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė,
L. Zajankauskienė
Dalyvavimas su
Direktorės pavaduotoja Grupių auklėtojos
ugdytiniais renginiuose, ugdymui
konkursuose
pagal atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

o Iki 2017-02-22 pristatyti sausio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki vasario mėnesį planuojamo renginio datos,
pristatyti projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos vasario 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

