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Laikas,
vieta

Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja

UGDYMAS
5d.

10.00 val.
,,Aktyvus koridorius - 2021* M. Liepa

A.eistoviene
V.Tauriene

fstaigos
ugdytiniai

11d.
1 1.00 val.

Virtualus susitikimas su multiinstrumentalistu S.

Petreikiu.

A.Cistoviene
S.LukoSevidiene
D.Simkauskiene

,,PeledZiukq" gr

18 d.

10.00 val.
Virtualus baigiamasis VIII - asis mokytojq klrybos
festivalis ,,Kuriu savo vaikams koncertas"

A.Cistoviene
LSukaitiene
G.Klimaite

,,Nyk5tukq" gr.

15-19d. Tradicine - virtuali seneliq vakarone ,,Kas paseks man
pasakelg?"

I.Sukaitiene,
A.eistoviene,
G.Klimaite

,,Nyk5tukq" gr.

26 d.
15.15 val.

kieme

Vakarone,,Spragtukas Advento Sviesose 2021* S. Luko5evidiene,
A.iistoviene,
D.Simkauskiene,
I.Sukaitiene

Kiekviena vaikq
grupe savo
Zaidimq
aikStelese

Vis4 menesi Inovatyvios-praktines vaikq veiklos :

o ,,Gamtos radiniq kraitele";
o ,,Judantys laiptai",
o ,,Vdjo burtaio';
o,,Judantispasaulis";
o ,.Veidrodeli".

Pedagogai Vaikq grupir+
pedagogai,
ugdytiniai

PROJEKTINES VEIKLOS
t5-26d. Sveikatingumo proj ektas

,,Augu sveikas ir stiprus 2021*
K.Jocevidiene,
D.Simkauskiene,
M.Liepa,
V.Tauriene

Istaigos
ugdytiniai

3-30d. Edukacinis projektas - ,,Bobute ir diedukas -
paZaiskime su seneliais"

A.Cistoviene,
I.Sukaitiene

Istaigos
ugdytiniai

BENDRUOMENES INFORMAVIMAS
Kiekvien4
pirmadieni
13.45 val.

Pedagogq,,Penkminute" L.Z[kiene
A.Valatkevidiene

Pedagogai

ls d.
13.30 val.

E.Banevidiene Darbuotojai

18 d.
13.30 val.

Metodines tarybos susirinkimas:
o Del ugdytiniq gebejimq ivertinimo (pedagogai).
o Del pedagogq veiklos isivertinimo ir ivertinimo

(pavad. ugdymui).
o Del prie5mokykliniq grupiq mikroklimato stebdsenos

(S. Luko5evidiene, L Sukaitiene).
oDel gabiq vaikq ugdymo budq (pedagogai);
o Del vaikq atsakomybes ugdymo ,,AS pasakoju

draugams" (,,BoruZeliq",,,Nyk5tukq",,,PeledZiukq"
gr. pedaeoeai).

L.Ztrkiene Pedagogai

Nuotoliniai gaisrines saugos mokymai.



. Del gerosios patirties sklaidos ,,Kuriame,
dalyvauj ame ir dalinames" (norintys pedagogai).

o Del einamuiu klausimu.
24 d.

17.30 val.
Nuotolinis visuotinis tevq susirinkimas. A.Valatkevidiene

L.Zukiene
Ugdytiniqtevai
(prisijungimo
nuoroda bus
atsiqsta i el.
oaSta)

INICIJUOJAME/ORGANIZUOJAME :

o Lapkriiio m6n. 18d. 14.00 val. inicijuojame ir organizuojame Respublikinio muzikinio etninio kult[ros
projekto apibendrinim4,,Gydu gydu katutes". Atsakingi: A. iistoviene, I. Sukaitiene, L.Zukiene.

DALYVAUJAME:
o Lapkriiio I d. - lapkriiio 12 d. dalyvaujame Tarptautineje vaikq draugystes iniciatyvoje,,Matau ttye",

Sokame iniciatyvos Soki. Atsakingas: M. Liepa.
o Lapkriiio I d. - lapkriiio 15 d. dalyvaujame Respublikineje kurybiniq darbq parodoje o,Nutiesk

draugystds tilt466. Atsakinga: A. Cistoviene , dalyvauja,,NykStukq" gr.
o Lapkriiio I d. - lapkriiio 15 d. dalyvaujame Respublikineje virtualioje kurybiniq darbq parodoje ,,Mano

augintinio biistasoo. Dalyvauj a,,PeledZiukq" gr.
o Lapkriiio 3 d. - lapkriiio 24 d. dalyvaujame Kauno miesto A. PuSkino gimnazijos ikimokykliniq istaigq

bendradarbiavimo projekte,,Tai nuostabus garsg pasaulis 202l.Atsakinga: A. distoviene
o Lapkriiio I d. - lapkriiio 26 d. dalyvaujame VIII - ajame mokytoiq k[rybos festivalyje ,,Kuriu savo

vaikamsoo (Bendradarbiavimas su J. Naujalio muzikos gimnazija). Atsakinga: A. eistoviene, dalyvauja
,,PeledZiukq" gr.

o Lapkriiio 1 d. - gruodiio I d. dalyvaujame trediojo Respublikinio ikimokykliniq istaigq instrumentines
muzikos festivalio,rPagrokimoo festivalyj e. Atsakinga: A. iistoviene

o Lapkriiio I d. - lapkriiio 25 d. dalyvaujame Respublikineje virtualioje fotografiiq parodoje

,,Kamuoliukas mano draugas'.. Atsakingas: M. I iepa.
o Lapkriiio 15 d. - gruodZio 15 d. dalyvaujame liaudies pasakq iliustraciiq nuotraukq konkurse ,,Seku

seku pasakGlgoo. Dalyvauj a,,BoruLelirq",,,PeledZiukq" gr.
o Lapkriiio - gruodiio m6n. dalyvaujame Respublikiniame projekte ,r5iltnamis - edukacin6 erdv6 visus

metus." Atsakingi: G. Klimaite, K. Jocevidiene, M. Liepa.

" o Lapkriiio - rugpjiitio m6n. dalyvaujame Lietuvos teniso sqiungos ir tarptautines teniso federacijos
organizuojamame projekte -,rTeniso integracija mokyklose ir darZeliuose". Atsakingas: M. Liepa.

o Lapkriiio - rugpj[iio m6n. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projekte

,,Futboliukas". Atsakingas: M. Liepa.
o Lapkriiio - geguZds mdn. dalyvaujame Maironio lietuviq literat[ros muziejaus organizuojamame

renginyje - Vaikq knygos festivalyje ,,Gyvos raidds". Atsakingi: S. Luko5evidiene, D. Simkauskiene,
I.Sukaitiene, G.Klimate.

Mokytoioms:
o lapkriiio mOn. bus vykdomas mokytoiq: S. Luko5evidiends, R. Lynikienes veiklq stebejimas.
o Iki lapkriiio 22d. pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui pedagogo kvalifikacijos ir veiklos rezultatq

ulpildyt4meting form? - visi pedagogai.
o Iki lapkriiio 15 d. G. Klimaites praktikos vadovas - D. Simkauskiene.

Svarbu:
o Iki lapkriiio 5 d. direktorei pateikti istaigos 2022-2024 m. strateginiplan4 - atsakinga L. Zukiene.

o lki lapkriiio 17 d. paren gti2022 m. veiklos plan4 - atsakinga L. Zukiene.

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIU IR SAVIVALDYBIU MOKYKLU VADOVU, JU PAVADUOTOJU
UGDYMUI, UGDYM,{ ORGANIZUOJANCIU SKYRIV VEDEJV, MOKYTOJU IR PAGALBOS
MOKTNIUT SPECIALTSTU 2020-2022 METU KVALTFTKACTJOS TOBULTNTMO PRIORITETUS



1 prioritetas. KoMpETENCIJU TOBULINIMAS IGYVENDINANT srUOtarcINI UGDYMO /
MOKYMO TURINI.

17 d. 10.00 val. nuotolinis seminaras ,rEtnokulttrra Siuolaikiniame ugdyme: tarp tradicijos ir
modernumo". Organizuoja: Kauno Svietimo inovacijq centras. Sifilau dalyvauti: I. Visockienei.
18 d. 13.00 val. nuotolinis seminaras ,,Pirmieji metai darLelyje. Kaip ugdyti vaikq savaranki5kumq ir
galias?". Organizuoja: Kauno Svietimo inovacijq centras. Siulau dalyvauti: A. Klimkevidienei.
L8 d.r 25 d. 16.00 val. nuotolinis seminaras ,,Linksmoji ktino perkusija". Organizuoja: Vytauto DidZiojo
universitetas, Svietimo akademij a. Si[lau dalyvauti : A. eistovienei.
19 d. 13.00 val. nuotolinis seminaras ,,ttraukusis bei projektinis ugdymas(is) vaikq kflrybiSkumui
pl6toti". Organizuoja: Kauno Svietimo inovacijq centras. Sitilau dalyvauti: R.Lynikienei.
30 d. 15.00 val. nuotolinis seminaras ,,IKT panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant
darb4 skirtingq gebdjimq mokiniams". Organizuoja: Kauno rajono Svietimo centras. Sifilau dalyvauti:
A. iistovienei.

2 prioritetas. KOMPETENCIJU, REIKALINGU VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGU UGDYMOSI
PO TURINCIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS.
c 26 d. 13.00 val. nuotolinis seminaras,,SUP vaikq emocinio intelekto ugdymas'.. Organizuoja: Kauno

Svietimo inovacijq centras. Si[lau dalyvauti: S. Luko5evidienei.

3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTES UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR SVIETTUO
AIGAI KOMPETENCIJU TOBULINIMAS.

o 4 d. 9.00 val. nuotolinis seminaras ,rMobingas organizacijoje: jo i5takos ir pasekm6s". Organizuoja:
Kauno rajono Svietimo centras. Dalyvauja: L. Znkiene.
4 d. 9.00 val. nuotolinis seminaras ,,Vaikq turizmo renginiq organizavimas". Organizuoja: Kauno
Svietimo inovacijq centras. Sillau dalyvauti: norintiems pedagogams.'

9 d. 10.00 val., 17 d. 14.00 val. nuotolinis seminaras ,,Mokyklos darbo tarybos nariq kompetencija:
Svietimo istaigos vidaus kontrol6". Organizuoja: Kauno Svietimo inovacijq centras. Sifllau dalyvauti:
K. Jocevidienei.

Parenge: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Zukiene


