KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „KLUMPELĖ“
D A R B O P L A N A S 2017 M. VASARIO M Ė N E S I U I
Data
02.02
02.07
13.30 val.
02. 08
10 val.

02.09
02.09
02.13
17 val.
02. 14
10 val.
02.20
10 val.
02. 21

02.22
10 val.
02.23
10 val. ir
14.30 val.
02 28
10 val.
Visą mėn.
02.01 – 20

Renginio pavadinimas

„Saulutės“ grupės vaikų, tėvų ir pedagogų dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo staigų kūrybinių drabų parodoje „Ledinė sniego gėlė“.
Projekto darbo grupės pasitarimas:
 Dėl staigos projekto „Augalų karalystė“.
(tikslų, laukiamų rezultatų numatymas, veiklos gairių nustatymas.)
Vaiko gerovės komisijos posėdis:
1. Dėl komisijos veiklos plano 2017 m. numatymo.
2. Dėl tėvų informavimo apie brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ar pradinio
ugdymo(si) programą. nustatymo pasikeitimų.
3. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sąrašo tikslinimo.
Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinių staigų etninės kultūros projekte „Sunkus
darbelis – gardus kąsnelis“. Dalyvauja „Saulutės“ grupė.
„Sveikatiados“ – respublikinės ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos –
„Mankštiada“ sportinis renginys darželio kieme „Sniego šventė“.
staigos tarybos posėdis.
 Dėl finansinės ataskaitos už 2016 metus.
Vasario 16-osios rytmetys. „Kelionė po Lietuvą“. Rengin veda „Linelio“ grupės
vaikai, pedagogai.

TVIRTINU
Direktorė
Jolanta Bitvinskienė

Atsakingas

Dalyvauja

R.Pileckienė, A.Pūdymaitienė

„Saulutės“ grupė

Projekto darbo grupė

Pedagogai

L.Mačiuitytė

VGK nariai, vyresniųjų
grupių auklėtojos

R.Pileckienė, A.Pūdymaitienė

„Saulutės“ grupė

E.Jakutavičienė, D.Grabauskienė,
G.Sidabrienė
J.Bitvinskienė

Viso darželio vaikai

I.Bubelienė, A.Pūdymaitienė,
S.Lukienė, A.Jurkova,
L.Kubilienė
L.Kubilienė, O. Spitrys

Viso darželio vaikai,
pedagogai

Metodinis pasitarimas:
 Dėl vaiko pasiekimų ir pažangos aplanko kokybės.
 Dėl tėvų informavimo apie vaiko pažangą.
Atvira, integruota komandinė veika „Judam kartu spalvotu takeliu“. (Filmuotos
medžiagos aptarimas)
Kūrybinės dirbtuvės grupėse su šv.Kazimiero progimnazijos mokiniais. Socialinio
bendradarbiavimo projektas su šv.Kazimiero progimnazija.

L.Mačiuitytė

Pedagogai

G.Sidabrienė, A.Knyšienė,
A.Jurkova, B.Venzlauskienė
L.Mačiuitytė, O Spitrys

„Pagranduko“ grupė

Užgavėnių šventė darželio salėje, kieme, grupėse.

Darželio bendruomenė

Tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus. Individualūs susitikimai tėvams.

A.Jurkova, L. Kubilienė,
L.Kondratienė
Pedagogai

Pedagoginės veiklos priežiūra (vaikų pasiekimų ir pažangos aplankų kokybė).

L.Mačiuitytė

Pedagogai

Informacinių technologijų dirbtuvės šv.Kazimiero progimnazijoje.

Parengė Lina Mačiuitytė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 2017 01 27.

staigos tarybos nariai

„Žilvičio“ grupės vaikai

Darželio grupės ir
mokyklos moksleiviai

Pedagogai, tėvai

