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

Veiklos/renginio
pavadinimas
2017-2018 m. m. Tarptautinis tėvų, vaikų ir
pedagogų projektas „Vaiko
kelias į gražią kalbą”

Atsakingas
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
logopedė J. Builienė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
N. Grigaitienė
Rūpinimasis naujai atėjusių vaikų Direktorė, direktorės
adaptacija.
pavaduotoja ugdymui
Mokytojų tarybos posėdis
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

2017-2018 m. m. Kauno miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
organizuojamas
projektas
„Kauno vaikai šypsosi“
2017-09
2017-08-30
10.00
2016-09-01
2017-09-01/
2017-09-30
2017-09-01
10.00
2017-09-14
2017-09-18
2017-09-26
2017-09-28
2017-09
2017-09-18/
2017-09-29
2017-09-12
13.00
2017-09

Dalyvauja
„Pabiručių“
gr.
bendruomen
ė
Darželio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
bendruomenė
Grupių auklėtojos
Pedagogės

VGK posėdis

VGK pirmininkė

VGK nariai

Psichinės-emocinės
sveikatos
puoselėjimo projektas „Aš,
darželis ir draugai“
Rugsėjo 1-osios šventė „Labas,
darželi, aš sugrįžau!”
Vasaros įspūdžiai ant asfalto

D. Balčiūnaitienė,
R. Elijošienė

Įstaigos
bendruomenė

Kūrybinė teatro
grupė „Pinokis“
D. Balčiūnaitienė,
R. Elijošienė
Akcija „Būk saugus darželyje ir
R. Elijošienė,
gatvėje!“
M. Tumėnaitė
D. Balčiūnaitienė,
Diskoteka kieme
R. Elijošienė
Sporto šventė „Judėk, draugauk
R. Merkevičienė,
– sveikas auk“
M. Tumėnaitė
Tėvų susirinkimai grupėse
Grupių auklėtojos
Ugdytinių tėveliai
Sveikatą stiprinančių mokyklų Direktorės pavaduotoja
Įstaigos
ugdymui,
tinklo akcija „Apibėk mokyklą“
bendruomenė
R. Merkevičienė
Metodinio būrelio posėdis
Direktorės pavaduotoja
Pedagogės
ugdymui
Pedagoginio proceso priežiūra. Direktorės pavaduotoja Grupių auklėtojos
Pasiruošimas naujiems mokslo
ugdymui
metams.
Grupės
erdvių
pritaikymas ir veiksmingumas
teikiant kokybišką ugdymą pagal
vaiko poreikius

2017-09-27

Grupių dokumentacijos patikra

Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
2017-09
Individualios
konsultacijos
II-as pirmadienis vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
2017-06
meninio
ugdymo
II-as antradienis vaikų
klausimais (pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
2017-09
turinio bei metodinės veiklos
planavimui
2017-09
II-as antradienis

2017-09

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

Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno
kultūra) R.
Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Logopedė J. Builienė

Ugdytinių tėveliai

Muzikos pedagogė
A. Ambrazevičienė

Ugdytinių tėveliai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o Iki 2017-10-13 pristatyti rugsėjo mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki rugsėjo mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti

projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos rugsėjo mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros
veiklos planą.

o Paskutinę mėnesio darbo dieną
mokomosios/metodinės priemonės kortelę-aprašą.

pristatyti

tą

mėnesį

planuotos

parengti

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų
pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

