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?Att, Valatkev,iiiend

Laikas,
vieta

Renginio pavadinimas if,Sgl}&ffieu' Dalyvauja

UGDYMAS
8d.

10.00 val.
,,l|l4aloji mylia Spragtuke" M. Liepa {staigos

ugdytiniai

t8 -22 d. Temine savaite ,,Rudenelis - 2021" R. Lynikiene
A.Klimkevidiene
D. Simkauskiene

Istaigos
ugdytiniai

2r d.
10.00 val.

I5vyka iA. Zikevidiaus saugaus vaiko mokykl4. I. ,,Nyk5tukq" gr.
ugdytiniai

Vis4 menesi Inovatyvios-praktines vaikq veiklos:
o ,,MedZiagq dialogai"
o,,Ktrybiniaidialogai"
o,,Pakyletakasdienybe";
o ,,Judesys * grafine rai5ka";
o ,,Gimtadieniai".

Pedagogai Vaikq grupiq
pedagogai,
ugdytiniai

VAIKU GRUPIU TEVU INFORMAVIMAS
4d.

17.00 val.
,,PeledZiukq" grupds tevq susirinkimas S.LukoSevidiene

D.Simkauskiene
,,Pe1ddZiukr4" g

BENDRUO INFORMAVIMAS

Kiekvien4
pirmadieni
13.45 val.

Pedagogq,,Penkminute". L.Zlkiene
A.Valatkevidiene

Pedagogai

5d.
13.30 val.

(sale)

Tarptautin6s mokytojq dienos pamindjimas
,,Ikimokyklinio ugdymo Mokytojas - ateities kiirejas!"

L.Zukiene
A.Valatkevidiene

Pedagogai

12 d,,19 d.,26 d.
13.30 val.

Psichologin6s sveikatos stiprinimo uZsi6mimai

istaigos darbuotoj ams :

,,Emocijq atpaZinimo ir i5rai5kos, konfliktq valdymo
praktiniai uZsidmimai."
Socialinis partneris: FMC Klinika.

A. Valatkevidiene Pedagogai

7d.
13.30 val.

ES mokymai pedagogams ,,Inovacijos vaikq darlelyje".
V dalis: ,,Kfirybiniai dialogai skirtinguose
kontekstuose66

A.Valatkevidiene
I. Sukaitiene

Pedagogai

ORGANIZUOJAME:
o 11 d. organizuojame Etxopos Sqiungos strukturiniq fondq ir savivaldybiq biudZetq le5omis finansuojamo

projekto ilgalaikius moltymus ,,Inovacijos vaikq darZelyje66. Atsakingi: direktore A. Valatkevidiene,
prie5mokyklinio ugdymo mokytoj a I. Sukaitiene.

. Spalio - lapkriiio mdn. organizuojaze Respublikini muzikini etnini kultDros projekt4 ,,Gydu gydu
katutes(. Atsakingi : A. iistoviene, I. Sukaitiene, L.Zukiene.

DALYVAUJAME:
o 1-8 d. dalyvaujame akcijoje "MaZoji mylia - 2021", kuri skirta pamineti Kiino kulturos ir sporto
dien4. Atsakingas: M.Liepa.
. Spalio - rugpjuiio mdn. dalyvaujame Lietuvos teniso s4iungos ir tarptautines teniso federacijos
organizuojamame projekte -,,Teniso integracija mokyklose ir darZeliuose". Atsakingas: M. Liepa.
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o Spalio - rugpjfiiio m6n. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projekte

,,Futboliukas". Atsakingas: M. Liepa.
o Spalio - geguids mbn, dalyvaujame Maironio lietuviq literat[ros muziejaus organizuojamame renginyje -

Vaikq knygos festivalyje ,,Gyvos raiddsoo. Atsakingi: S. Luko5evidiene, D. Simkauskiene, I.Sukaitiene,
G.Klimate.

Mokytoioms:
o Iki spalio 6 d. giluminio audito iliustraciiq parengimas, apklausos anketos tevams sudarymas ir pateikimas

- atsakingas M.Liepa.
o Iki spalio 8 d. internetinio puslapio parinkimas tevq apklausai, apklausos anketos formavimas, duomenq

platinimas - atsakinga A. iistoviene.
o Iki spalio 15 d. - atlikti vaikq gebejimq vertinimus, atsakingi - grupiq mokytojai.
o Spalio m6n. bus vykdomas mokytoiq: I. Visockienes, K. Jocevidienes veiklq stebejimas.
o Spalio m6n. G. Klimaites praktikos vadovas - D. Simkauskiene.

Svarbu:
o istaigos2022-2024 m. strateginio plano darbind grup6:

- iki spalio 22 d. pateikti: istaigos vizij4, misij4, filosofij4 ir vertybes -atsakinga I.Visockiene;
- iki spalio 29 d. pateikti istaigos veiklos apbvalgq (2019-2o2lm.) - atsakinga A.iistoviene;
- iki spalio 22 d. pateikti istaigos stiprybes, silpnybes, galimybes, gresmes/pavojus - atsakinga

I.Sukaitiene;

o istaigos 2022 m. veiklos planas:

iki spalio 29 d. pateikti ataskait4 ul.202l m. - atsakinga A.iistoviene;
- iki spalio 25 d. surinkti pagal i5rinktus prioritetus iniciatyvas i5 istaigos bendruomenes - atsakinga

I.Sukaitiene;

o Iki spalio 26 d. pateikti istaigos pladiojo/giluminio vidaus audito duomenis istaigos 2022-2024 m.

strateginio plano ir istaigos 2022 m. veiklos plano parengimo darbinems grupems - atsakinga L. ZUkiene.

o Iki spalio 29 d. KVA gautq duomenq apskait4 pateikti istaigos direktoriui, bendruomenei ir pavie5inti

istaigos stende, svetaineje (www.spragtukas.lt) - atsakinga f . Zlkiene.
o Iki lapkriiio 5 d. direktorei pateikti istaigos 2022-2024 m. strategini plan4.

o Iki lapkriiio 17 d. parengti2022 m. veiklos plan4- atsakinga L. Znkiene.

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIU IR SAVIVALDYBIV MOKYKLU VADOVU, JV PAVADUOTOJU
i-lcpvuul, ucDyM.t oRGANIZUoJANdIU sKyRIU vEDEJU, MoKyroJU IR pAGALBos
MOKTNTUT SPECIALTSTV 2020-2022 METV KVALTFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. KOMPETENCIJU TOBULINIMAS IGYVENDINANT SIUOLAIKINI UGDYMO /
MOKYMO TURINI.
. Spalio I d. 13.00 val. seminaras ,,STEAM pasakose. Nuo idejos iki igyvendinimo'.. Organizuoja: KSIC

(buvgs KPKC). Vieta: Vytauto pr.44. SiDlau dalyvauti: R. Lynikiene, D. Simkauskiene.
. Spalio 12 d. 9.00 val. konferencija ,,Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis". Organizuoja:

RIUKKPA. Vieta: Lietuvos sporto universitetas. Dalyvauja: M.Liepa.

3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTES UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR SVIETIMO
STAIGAI KOMPETENCIJU TOBULINIMAS.

o 13 d. 14.00 val. nuotoline konferencija ,,Vertinimo sunkumai: k4 daryti, kad padetume vaikui?".
Organizuoj a:,,Mokymosi mokykla". Dalyvauj a: L. Zukiene.

Parenge: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina ZUkiene


