TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2018-08-28
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2018 m. rugsėjis
Data
2018-2019 m.m.

Veiklos/renginio
pavadinimas
Socialinių
emocinių
įgūdţių
programos
„Kimochis“
įgyvendinimas

2018-2019 m. m.

Tarptautinis
tėvų,
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko kelias į
graţią kalbą”

2018-2019 m. m.

Kauno
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamas projektas „Kauno
vaikai šypsosi“

2018-09

Rūpinimasis naujai atėjusių vaikų
adaptacija.

2018-08-30
13.00
2018-09-03
13.00
2018-09-01/
2018-09-30
2018-09-03
10.00
2018-09-03/
2018-09-14
2018-09-11
2018-09-17/
2018-09-28
2018-09-25

2018-09-17/28
2018-09-28

Mokytojų tarybos posėdis
VGK posėdis
Adaptacijos projektas
mano darţeli“

„Sveikas,

Rugsėjo 1-osios šventė „Labas,
darţeli, aš sugrįţau!”
Piešinių paroda grupėse „Mano
vasara“
Sporto šventė „Judėk, draugauk –
sveikas auk“
Veiklos saugaus elgesio gatvėje
įgūdţių įtvirtinimui, pakartojimui
grupėse ir įstaigos teritorijoje
Prevencinė-edukacinė veikla „Būk
saugus gatvėje“ bendradarbiaujant
su Kauno apskr. vyr. policijos
komisariato Viešosios tvarkos
valdybos
Šančių
sen.
bendruomenės pareigūnais
Piešinių paroda grupėse „Kelelis į
darţelį“
Keturių vėjų diena

Atsakingas
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
A. Gudţiūnienė,
K. Baukuvienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Bartkevičienė,
A. Ambrazevičienė,
R. Merkevičienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
visuomenės sveikatos
prieţiūros specialistė
N. Grigaitienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Dalyvauja
„Kodėlčiukų“ gr.,
„Smalsučių“ gr.
bendruomenė
„Pabiručių“
gr.
bendruomenė
„Ţiniukų“ gr.,
„Pelėdţiukų“ g.
bendruomenė
Grupių auklėtojos

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Pedagogės

VGK pirmininkė

VGK nariai

Įstaigos bendruomenė
A. Gudţiūnienė,
V. MenčinskaitėCeliarichienė
Kūrybinė teatro grupė
„Pinokis“
IU auklėtojos, PU
pedagogės
R. Merkevičienė
IU auklėtojos, PU
pedagogės
G. Slavinskienė

IU auklėtojos, PU
pedagogės
D. Galinauskaitė

2017-09-20
13.00
2018-09-27
2018-09

2018-09

2018-09
II-as antradienis

2018-09
II-as antradienis
2018-06
II-as antradienis
2018-09

2018-09

Metodinio būrelio posėdis
Grupių dokumentacijos patikra
Tėvų susirinkimai grupėse tema.
Pranešimai
tėvams
tėvystės
įgūdţiams plėtoti.
Pedagoginio proceso prieţiūra.
Pasiruošimas naujiems mokslo
metams. Grupės erdvių pritaikymas
ir
veiksmingumas
teikiant
kokybišką ugdymą pagal vaiko
poreikius.
Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų meninio ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui
Dalyvavimas
su
ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
IU auklėtojos, PU
pedagogės
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Pedagogės
Pedagogės
Ugdytinių tėveliai
Grupių auklėtojos

Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno kultūra)
R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Logopedės D. Stulgienė,
L. Bartkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Muzikos pedagogė
A. Ambrazevičienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o Iki 2018-10-12 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

