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Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2017-12-27
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2018 m. sausis
Data
2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-10/2018-05

2017-2018 m. m.

2018-01-02/
2018-03-16

Veiklos/renginio
pavadinimas
Prevencinės programos „Zipio
draugai“ įgyvendinimas
Tarptautinis
tėvų,
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko kelias į
gražią kalbą”
Kauno
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamas projektas „Kauno
vaikai šypsosi“
Bendradarbiavimo
su
Šančių
biblioteka
projektas
„Augu
skaitydamas“
Ilgalaikis sveikatos stiprinimo
projektas „Ryto mankšta – geros
dienos pradžia“
Tautiškumo
ir
pilietiškumo
projektas „Tuk tuk, širdele“

2018-01-12
8.00

o Pilietinės iniciatyvos akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“, skirta
Laisvės gynėjų dienai paminėti

2018-01-17

o Pramoga lauke „Ledo pilių
šalyje“

2018-01-22
11.00

o Akcija, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti,
„Tegul
niekad
neišnyksta šis nuostabus žodis
Lietuva“.
o Bendruomenės
kūrybinių
darbų paroda įstaigos erdvėse
„Lietuvos pilys“

Nuo 2018-01-22

2018-01-09
13.00
2018-01-10
10.00
2018-01-16
13.00
2018-01-23

Grupės, organizuojančios sveikatos
stiprinimo
veiklą
įstaigoje,
susirinkimas
Rytmetis „Atsisveikinimas su
eglute“
VGK posėdis
Ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Edukacinė veikla „Saugus kelyje“

Atsakingas

Dalyvauja

„Žiniukų“ gr.
Direktorės pavaduotoja
bendruomenė
ugdymui,
G. Mironova
„Pabiručių“ gr.
Direktorė, direktorės
bendruomenė
pavaduotoja ugdymui,
logopedė
Darželio ir
Direktorė, direktorės
priešmokyklinio
pavaduotoja ugdymui,
ugdymo grupių
visuomenės sveikatos
bendruomenė
priežiūros specialistė
N. Grigaitienė
„Zuikučių“ gr. ir
J. Pūrienė,
„Žiniukų“ gr.
G. Mironova,
bendruomenė
Ieva Lapajūtė-Vadeikienė
Įstaigos bendruomenė
R. Merkevičienė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
A. Gudžiūnienė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
J. Pūrienė
Ikimokyklinių ir
priešmokyklinių grupių
pedagogės
A. Gudžiūnienė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė

Įstaigos bendruomenė

A. Gudžiūnienė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė

Įstaigos bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Teatro kūrybinė grupė
„Pinokis“
Direktorė
A. Gudžiūnienė

Įstaigos bendruomenė

Grupių vaikai

Įstaigos bendruomenė

Darbo grupė

Įstaigos bendruomenė
VGK nariai
„Kodėlčiukų“ gr. vaikai

2018-01-25
10.00

2018-01-27

2018-01-30
13.00

Kauno A. Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykloje
Neformaliojo
ugdymo
(kūno
kultūra)
mokytojos
ir
ikimokyklinio ugdymo auklėtojos
bendradarbiavimas. Atvira veikla
„Žaidimai šypsenų šalyje”
Edukacinė išvyka „Asmeninių ir
kultūrinių kompetencijų plėtotė
Druskininkų regione“
Metodinio būrelio posėdis:
• Pranešimas „Ugdymo turinio
planavimas, atsižvelgiant į vaikų
pasiekimus“ (Gintarė Slavinskienė)
• Informacija iš lankytų

D. Balčiūnaitienė,
R. Merkevičienė

Direktorė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Įstaigos pedagogai

Įstaigos bendruomenė

Metodinio būrelio
nariai

seminarų (Asta Ambrazevičienė,
Gintarė Burkienė)
• Parengtų metodinių
priemonių pristatymas (autorės)

2018-01

2018-01
II-as antradienis

2018-01
II-as antradienis,
trečiadienis
2018-01
II-as antradienis
2018-01

2018-01

o
o
o
o

Pedagoginio proceso priežiūra
o Grupių dokumentacijos, el.
dienyno pildymo patikra
o Dienotvarkės laikymasis
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

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

Iki 2018-01-26 pristatyti gruodžio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki sausio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio
planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos sausio 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

