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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2017 m. lapkritis
Data
2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-10/2018-05

2017-11-02/
2017-11-30
2017-11-03
10.00
2017-11-07
10.00
nuo 2017-11-16

Iki 2017-11-27

Veiklos/renginio
pavadinimas
Prevencinės programos „Zipio
draugai“ įgyvendinimas
Tarptautinis
tėvų,
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko kelias į
graţią kalbą”
Kauno
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamas projektas „Kauno
vaikai šypsosi“
Bendradarbiavimo
su
Šančių
biblioteka
projektas
„Augu
skaitydamas“
Respublikinis sveikatą stiprinančių
mokyklų
pozityvios
psichosocialinės aplinkos projektas
„Pasidalinkime draugyste“
o Akcija „Pyragų diena“
o Psichologės Linos Nenortienės
paskaita vaikams „Patyčioms ne!“
o Kūrybinių
darbų
„Dovana
draugui“
erdvėse)
o Draugiškas paštas

paroda
(įstaigos

Atsakingas

Dalyvauja

„Ţiniukų“ gr.
Direktorės pavaduotoja
bendruomenė
ugdymui,
G. Mironova
„Pabiručių“ gr.
Direktorė, direktorės
bendruomenė
pavaduotoja ugdymui,
logopedė J. Builienė
Darţelio ir
Direktorė, direktorės
priešmokyklinio
pavaduotoja ugdymui,
ugdymo grupių
visuomenės sveikatos
bendruomenė
prieţiūros specialistė
N. Grigaitienė
„Zuikučių“ gr. ir
J. Pūrienė,
„Ţiniukų“ gr.
G. Mironova,
bendruomenė
Ieva Lapajūtė-Vadeikienė
Direktorės pavaduotoja Įstaigos bendruomenė
ugdymui,
D. Balčiūnaitienė,
K. Baukuvienė
Įstaigos bendruomenė
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Grupių pedagogės

„Ţiniukų“ ir „Zuikučių“
gr. vaikai

D. Balčiūnaitienė,
K. Baukuvienė

Įstaigos bendruomenė

Grupių ugdytiniai

2017-11-29
10.00

o Akcija „Draugystės girlianda“

D. Balčiūnaitienė,
K. Baukuvienė

Grupių bendruomenė

2017-11-02, 27
13.00

Įstaigos veiklos kokybės plačiojo
įsivertinimo
darbo
grupės
susirinkimas
Ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Išvyka į Kauno valstybinį lėlių
teatrą
Bendradarbiavimas su tėvais. Foto
paroda „Aš ir mano šeima“

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Darbo grupė

A. Gudţiūnienė

„Kodėlčiukų“ gr. vaikai

„Cypliukų“ gr. auklėtojos

„Cypliukų“ gr.
bendruomenė

2017-11

2017-11
2017-11-07
13.00

Mokytojų tarybos posėdis
o Ikimokyklinių
ir
priešmokyklinių grupių vaikų
pirminio pasiekimų įvertinimo

Direktorė

Mokytojų tarybos
nariai

2017-11-13
10.30
2017-11-10
13.00
2017-11

2017-11-29
13.00
2017-11
II-as antradienis

2017-11
II-as pirmadienis

rezultatų aptarimas (gr. pedagogės,
specialistės)
o Tyrimo „Ikimokyklinio ir
pradinio
mokyklinio
amţiaus
Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo
matavimo metodika“ rezultatų
pristatymas (R. Merkevičienė)
o Diskusija „Mano sėkmė
taikant IKT ugdymo procese“ (gr.
pedagogės, specialistės)
o Informacija
iš
seminaro
„Darţelio vaikų pasiekimų ir
paţangos matavimas, vertinimas,
fiksavimas“ (K. Baukuvienė, R.
Kulvietytė)
o Informacija„Mokykime
pozityvios tėvystės“ (R. Elijošienė);
o „Maitinimo
organizavimo
vaikų ugdymo, vaikų socialinės
globos įstaigose ir stovyklose.
Pakeitimai
ir
naujovės“
(N.
Grigaitienė).
o Einamieji klausimai
Oţio diena

Teatro kūrybinė grupė
„Pinokis“

Susirinkimas dėl įstaigos puošimo
šventiniam
Kalėdų
laukimo
laikotarpiui.
Pedagoginio proceso priežiūra
o Emocijų kampelių patikra
o Pedagogų
ir
tėvų
bendradarbiavimas
o Sąveikos
su
šeima
planavimas
o Tėvų
dalyvavimas
ugdomajame procese

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Grupių auklėtojos

Įstaigos plano 2018 m. rengimo
darbo grupės susirinkimai.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno kultūra)
R. Merkevičienė

Darbo grupė
Ugdytinių tėveliai

Logopedė J. Builienė

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)

2017-11
II-as antradieniss

Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)

Logopedė D. Stulgienė

2017-11
II-as antradienis

Individualios
konsultacijos
vaikų meninio ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui

Muzikos pedagogė
A. Ambrazevičienė

2017-11

Įstaigos
bendruomenė
Darbo grupė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

2017-11

o
o
o
o

Dalyvavimas
su
ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

Iki 2017-11-27 pristatyti spalio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki lapkričio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio
planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos lapkričio mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros
veiklos planą.
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

