
                           

                            KAUNO LOPŠELIS –DARŽELIS  „ŠILELIS“ 

                                                                                             TVIRTINU:                                                                                                                

                                                                                                                                           Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorės    

                                                                                                                                                           pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 ......................................... V. Vaitiekūnienė 

VASARIO MĖNESIO  RENGINIŲ  PLANAS 

2018-01-31 

ata Savai 

tės 

diena 

Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta 

01-14 

 

Kt-Pn 

 

10.00 

 

Interviu - pokalbio organizavimas įstaigos bendruomenės 

nariams tema „Lietuvai -100“. Mini dokumentinio filmo 

parengimas. 

 

Auklėtoja  

Marina Bučinskienė 

 

 

Bendruomenės 

nariai 

 

Įstaiga 

 

06 A 13.00 Darbuotojų pasitarimas-diskusija dėl papildytų įstaigos 

vidaus taisyklių bei pareiginių aprašų, užtikrinant vaikų 

saugumą 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Vaitiekūnienė 

 

Visi įstaigos 

darbuotojai 

Muzikos salė 

09 Pn. 10.00 Bendruomenės narių darbų - piešinių paroda „Tai aš 

sukūriau Lietuvą“ 

Auklėtoja  

Rasa Mačianskienė 

Visi 

bendruomenės 

nariai 

Įstaigos 

koridoriai 



13 A 10.00 Užgavėnės darželyje. Šoksime, trypsime, garsiai žiemą iš 

kiemo varysime. Su dainomis ir žaidimais pavasarį 

kviesime 

Muzikos mokytoja 

Ineta Martišienė 

Visi 

ugdytiniai, 

pedagogai 

Grupės/ 

įstaigos 

kiemas 

15 K 10.00 Minime Vasario -16ąją. Masinis renginys ugdytiniams 

„Lietuvai -100“. 

Auklėtojos 

Aldona Kilinskienė 

Marina Bučinskienė 

Rasa Mačianskienė 

Visi 

ugdytiniai, 

pedagogai 

Muzikos salė 

20 A 10.00 Ugdytinių dalyvavimas kūrybinio projekto „Koks gražus 

mažytis mūsų kraštas“ užbaigiamajame renginyje. Savos 

kūrybos eilių skaitymas. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

Raimonda 

Ruginienė, 

Auklėtoja Rasa 

Eugenija Baušienė 

„Kodėlčiukų“, 

„Smalsučių“ 

grupių 

ugdytiniai 

L./D. 

„Drevinukas“ 

22 K 10.00 Ugdytinių dalyvavimas vaikų konferencijoje (viešo 

kalbėjimo skatinimas) „Kuriu Gimtinei“, skirtai Lietuvos 

atkūrimo 100. Skaidrių pristatymas. 

 

Logopedė 

Daiva Kiškienė 

Priešmokyk-

linio amžiaus 

ugdytinai 

L./d. 

„Vilnelė“ 

27 A 10.00 Ugdytinių dalyvavimas muzikiniame projekte (muzikinių 

gebėjimų, pilietiškumo skatinimas) „Mano muzika – tau, 

tėvyne“. Dainų atlikimas 

 

Muzikos mokytoja 

Ineta Martišienė 

Ikimokyklinio 

amžiaus 

ugdytiniai 

L./d. 

„Gandriukas“ 

 

 

Dalyvausime miesto kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasitarimuose : 

 

- 20 d.  Menų darželyje „Etiudas“ RIUKKPA metodiniame renginyje „Žaidimų įvairovė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūno kultūroje“. 

- 22d. Lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ Muzikos mokytojų draugijos metodiniame renginyje „Netradiciniai muzikos instrumentai bei jų 

poveikis“.  

- 22d. KPKC tikslinės vadovų grupės diskusijoje „Vadovavimo įgūdžiai, pedagoginės veiklos kokybės priežiūrą derinant su konsultavimu“ 

- 27d. KPKC tikslinėje vertintojų grupėje „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“. 

 

Parengė  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui                                                                                                                               Vaida Vaitiekūnienė                                                                                                                            



 

 

 

 

 
 

 


