
KAUNO LOPŠELIS –DARŽELIS „ŠILELIS“

                                                                                                                            TVIRTINU: 

                                                                                                                             Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktorės 

                                                                                                                             pavaduotoja ugdymui 

                                                                                                                             atliekanti direktoriaus funkcijas

                                                                                                                             Vaida Vaitiekūnienė 

                                                              LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

Data Savai
tės 
diena

Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

02 Pn 12.30 Mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl strateginio plano
2019-2021m. ir veiklos plano 2019m. rengimo 2.
Dėl įstaigos veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų
už  2017  m.  pristatymo;  2.  Dėl  atlikto  2017  m.
giluminio  įsivertinimo  išvadų;  3.  Dėl  plačiojo
įsivertinimo už 2018m. atlikimo

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

Mokytojų  tarybos
nariai

Aktų/muzikos
salė

05-09 Pr-Pn 10.00 Fizinio  aktyvumo  skatinimui  netradicinėje
aplinkoje  skirtoje  akcijoje  “Sportuojantys
koridoriai”  dalyvavimas.  Organizatoriai
RIUKKPA

Neformaliojo
ugdymo  mokytoja
(kūno kultūra)
Zita Malinauskienė

Visi  ugdytiniai,
pedagogai

Įstaigos
koridoriai

05-15 Pr-K Plačiojo įsivertinimo įstaigoje (elektroniniu būdu)
atlikimas

Įsivertinimo grupės
nariai

Visi pedagogai,
Specialistai,  ir  kt.
darbuotojai



05-30 Pr- 30 13.30 Pasitarimų –diskusijų/ siūlymų /apklausų rezultatų
aptarimo, rengiant strateginį 2019-2021 m. planą 
organizavimas (dėl neišnaudotų patalpų plotų 
vaikų ugdymuisi, elektroninių priemonių kūrimo)

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

Visi pedagogai,
Specialistai, irk t. 
darbuotojai

Aktų/muzikos 
salė

06 A 10.00 Ugdytinių dalyvavimas Projekto "Ieškau ir randu" 
pirmojoje išvykoje į Lietuvos sporto muziejų

Auklėtoja Marina
Bučinskienė
Neformaliojo 
ugdymo mokytoja 
(kūno kultūra)
Zita Malinauskienė

“ Voveriukų” 
grupės ugdytiniai

Lietuvos 
sporto 
muziejus

07-30 Tr-Pn. Ugdytinių  dalyvavimas  Kauno  miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5 – 7 metų vaikų
piešinių konkurse „Su atšvaitu saugiau“

Auklėtojos
R.E. Baušienė,
R. Ruginienė

“  Smalsučių”  ir
“Kodėlčiukų
grupės ugdytiniai

Kauno  Algio
Žikevičiaus
saugaus  vaiko
mokykla

21 T 13.00 Pedagogų dalyvavimas Respublikinės prevencinės
programos “ Zipio draugai’ mokymuose

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

Pedagogai
A. Šerkšnienė
R. E. Baušienė
J. Kuktienė

Panemunės
darželis

22 K 10.00 Tolerancijos  dienai  paminėti  vyreniems
ugdytiniams  skirti  užsiėmimai  tema  “Pažintis  su
neregio  pasauliu”.  Svečiuose  –  neregė  Indrė
Gaskaitė.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

“Voveriukų”,
“Zuikučių”,
Smalsučių”  ir
“Kodėlčiukų
grupės ugdytiniai

Aktų/muzikos
salė

26 Pr 13.00 Praktikumo  pedagogams  „Dermė.  Uždaviniai  +
laukiamas  rezultatas  +  refleksiją=  efektyvus
trumpalaikis planas” organizavimas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

Visi pedagogai Aktų/muzikos
salė

28 T 13.00 Atestacijos  komisijos  posėdis:  Dėl  atestacijos
komisijos   sudėties;  perspektyvinės  atectacijos
2018-2020m. parengimo

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

Atestacinės
komisijos nariai

Aktų/muzikos
salė

30 Pn 13.30 Metodinė  diskusija  –pasitarimas  dėl  Šventinio Direktorės Pedagogai Aktų/muzikos



laikotarpio įstaigoje organizacinių klausimų pavaduotoja
ugdymui
V. Vaitiekūnienė

salė

Dalyvausime miesto kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, pasitarimuose:

- 13 d. lopšelyje  –darželyje  “Obelėlė”-  RIUKKPA organizuojamame metodiniame renginyje „Kėdutės panaudojimo galimybės,
ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūroje“ 

- 21d. KPKC tikslinėje vertintojų grupės pasitarime „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos
įgyvendinimas“

- 22d. KPKC tikslinėje vertintojų grupės pasitarime „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos
įgyvendinimas“

- 29d. Tarptautinėje konferencijoje “Ikimokyklinio ir meninio ugdymo realijos,pokyčių galimybės ir ateities perspektyvos”

Parengė                                                                                                                         direktorės pavaduotoja ugdymui V. Vaitiekūnienė


