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KOVO  MĖNESIO  RENGINIŲ  PLANAS 

2018-02-28 

Data Savai 

tės 

diena 

Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta 

7 Tr 13.30 Metodinė penkminutė (užduotis - anketa) - pasiruošimas 

metodiniai disusijai dėl pedagoginio veiklos vertinimo , 

įsivertinimo 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Vaitiekūnienė 

Visi pedagogai, 

specialistai 

Aktų-

muzikos salė 

7 Tr 10.00 

 

Renginys įstaigos ugdytiniams respublikinės „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2018” I etapo varžybos. 

 

Kūno kultūros 

pedagogė 

Zita Malinauskienė 

 

Vyresniųjų 

grupių 

ugdytiniai 

Įstaiga 

 



Iki 12 Pn. 10.00 Bendruomenės narių darbų - piešinių paroda „Tai aš 

sukūriau Lietuvą“ tęsinys 

Auklėtoja  

Audronė Šerkšnienė 

Pageidaujantys 

bendruomenės 

nariai 

Įstaigos 

koridoriai 

12   Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti.  

Kūno kultūros 

pedagogė 

Zita Malinauskienė 

 

Petrašiūnų 

seniūnijos 

ikimokyklinių 

įstaigų 

priešmokyklinių 

grupių 

ugdytiniai 

Sporto salė 

14 A 13.30 Metodinė diskusija-anketų analizė „Pedagogų veiklos 

vertinimas. Pagrįstas pedagogų požiūris į vertinimą, 

įsivertinimą ir kt. pedagoginės priežiūrios procedūras. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Vaitiekūnienė 

 

Visi pedagogai, 

specialistai 

Aktų-

muzikos salė 

20 

 

 

 

10.00 Renginys įstaigos ugdytiniams, skirtas Žemės dienai 

paminėti „ Žmogus - Žemei,  Žemė – žmogui“ 

 

Auklėtojos 

 

Ugdytinai, 

tėvai, 

pedagogai 

 

Aktų-

muzikos salė 

21 

 

 

 

13.30 Įstaigoje organizuojamas pasitarimas-konsultacija 

Petrašiūnų seniūnijos ikimokyklinių įstaigų VGK nariams, 

pedagoginiam personalui „Smurtas artimiausioje aplinkoje; 

atpažinimo ir pagalbos vaikui galimybės“.  Pasitarimą veda 

PPT socialinis pedagogas 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Vaitiekūnienė 

Petrašiūnų 

seniūnijos 

lopšelių-darželių 

VGK nariai, 

pedagoginio 

personalo 

atstovai 

Aktų-

muzikos salė 

29  K 13.00 Darželio tarybos pasitarimas 1. Dėl 2018m. veiklos plano 

įgyvendinimo 2. Dėl įstaigos IV  - I ketvirčio surinktų ir 

panaudotų atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų. 3. 

Dėl vaikų mitybos pokyčių įstaigoje 

 

Darželio tarybos 

pirmininkė  

Marina Bučinskienė 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Vaitiekūnienė 

Visi įstaigos 

darbuotojai 

Pavaduotojos 

ugdymui 

kabinetas 

 



Dalyvausime miesto kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasitarimuose : 

 

- 5 d. Prano Daunio ugdymo centre pasitarime ir diskusijoje „Psichologo pagalba autizmo spektro sutrikimą turintiems ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams“ 

- 6 d. KPKC  direktorių pasitarime dėl įstaigų veiklos organizavimo vasarą 

- 13 d. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ RIUKKPA metodiniame renginyje „Pastabumo, dėmesio ir atminties lavinimas per kūno kultūros 

užsiėmimą“ 

- 19 d. Sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ direktorių pavaduotojų ugdymui  diskusijoje apie pedagogo veiklos vertinimą 

- 22d. KPKC tikslinės vadovų grupės diskusijoje „Asmeninio indėlio svarba įstaigos veikloje. Darbuotojo vertės atskleidimas“ 

- 29 d. Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“  muzikos mokytojų draugijos organizuojamame praktikume „Dėmesio išlaikymo būdai vaiko 

muzikinėje veikloje“. 

 

Parengė  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui                                                                                                                               Vaida Vaitiekūnienė                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 

 


