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Renginio pavadinimas
Renginiai vaikams ir šeimai:
 vaikų pėdų masažai masažinėse vonelėse:
„Pelėdžiukai“, „Kregždutės“
„Volungėlės“, „Drugeliai“
 atsisveikinimas su eglute „Sudie, eglute“


dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“
Sausio 13-ajai paminėti
 edukacinis užsiėmimas P. Domšaičio galerijoje su „Ežiukų“ grupės
vaikais
 pramoga „Boružėlių“ grupės vaikams ir tėvams pagal V. Sherborne
vystymo judesiu metodą
 „Bitučių“ grupės dalyvavimas edukaciniame užsiėmime Laikrodžių
muziejuje
Administracijos posėdžiai
Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas:
 duomenų Mokinių registre tikslinimas
 darbuotojų patikslintos tarifikacijos rengimas ir darbo užmokesčio
koeficientų nustatymas 2019 m.
 įstaigos veiklos plano 2019 m. pristatymas įstaigos bendruomenei
parengimas
 įstaigos patalpų švaros vertinimas


Visą mėn.




darbuotojų kasmetinių atostogų prašymų 2019 m. teikimas ir atostogų
grafiko projekto rengimas
elektroninio dienyno naudojimas žymint vaikų lankomumą, planuojant
savaitės ugdomąją veiklą, vertinant I-ojo pusmečio vaikų pasiekimus
statistinės ataskaitos „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2018 metų
duomenys“ ŠV-03 rengimas

Atsakingas

Dalyvauja

V. Petrokaitė

Minėtų grupių vaikai

E. Antanaitienė
„Kregždučių“ gr.
V. Martinkienė

Įstaigos bendruomenė

R. Daukintienė

Grupės pedagogai

„Ežiukų“ grupės vaikai,
darbuotojai
„Boružėlių“ grupės vaikai, tėvai,
pedagogai
„Bitučių“ grupės komanda

V. Martinkienė

Administracijos darbuotojai

E. Bačiliūnienė
V. Martinkienė

Administracijos darbuotojai

V. Martinkienė

Darbo grupė

V. Petrokaitė
S. Butkevičienė
V. Martinkienė

Grupių darbuotojai

V. Martinkienė
I. Zaleckienė
V. Martinkienė

Grupių pedagogai

E. Januškienė

Įstaigos bendruomenė

Įstaigos darbuotojai

Administracijos darbuotojai
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 stendas įstaigos bendruomenei „Gripo ir ŪVKTI profilaktika“
 finansinės, ūkinės, ugdomosios veiklos ataskaitų rengimas
 2019 m. viešųjų pirkimo plano sudarymas
 2018 m. dokumentų archyvavimas
Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės
patirties sklaida:
 atvejų analizės grupė „Taikomosios elgesio analizės principų ir metodų
taikymas, lavinant vaikų, turinčių didelius specialiuosius poreikius,
kalbinių ir pažintinių gebėjimų poreikius“
 A. spektro mokyklų tinklo dalyvių seminaro „Vaikų, turinčių autizmo
spektro sutrikimų, ugdymas: taikomoji elgesio analizė ir įrodymais
grįsta praktika“ medžiagos pristatymas
Darbuotojų veiklos 2018 metais vertinimas
Projektinė veikla:
 dalyvavimas tarptautiniame projekte „Sveikas, pasauli“ – pasirengimas
pokalbiui, susipažinimas su partneriais iš Estijos
 „Bitučių“ gr. ilgalaikis projektas „Žaidimai moko“
 „Drugelių“ grupės projektas „Seku, seku pasaką“
 „Ežiukų“ grupės ugdomosios veiklos projektas „Globokime
paukštelius“
 „Atžalyno“ grupės projektas „Žaidimus kuriame patys“
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
 „Boružėlių“ grupės dalyvavimas edukaciniame užsiėmime „Čia gyvena
knygelės“ vaikų centre „Ruoniukas“
Nepedagoginių darbuotojų susirinkimas
Pedagoginės veiklos stebėsena:
I-ojo mokslo metų pusmečio pritaikytų ir bendrųjų programų
įgyvendinimo rezultatai
Tiriamosios veiklos organizavimas:
 1 klasės mokinių I pusmečio ugdymosi rezultatų aptarimas „Gilijos“
pradinėje mokykloje
 naujai atvykusių vaikų adaptacijos vertinimas (mokytojų ir tėvų
apklausa ir apklausos duomenų įvertinimas)
 tėvų apklausa dėl darželio poreikio vasaros metu

V. Petrokaitė
V. Martinkienė
S. Butkevičienė
E. Bačiliūnienė

Darbuotojai

I. Tertelienė

Įstaigos pedagogai ir mokytojų
padėjėjai

B. Balčiauskaitė
E. Urbonienė

Įstaigos pedagogai ir mokytojų
padėjėjai

V. Martinkienė

Nepedagoginiai darbuotojai

L. Vitkutė
L. Pukinienė
Grupės pedagogai
Grupės pedagogai

„Ežiukų“ ir „Atžalyno“ grupių
komandos
„Bitučių“ gr. komanda
„Drugelių“ gr. komanda
„Ežiukų“ gr. komanda

Grupės pedagogai

„Atžalyno“ grupės komanda

Grupės pedagogai

„Boružėlių“ grupės komanda

S. Butkevičienė

Nepedagoginiai darbuotojai

V. Martinkienė
I. Zaleckienė

Grupių ir papildomos veiklos
pedagogai

I. Zaleckienė

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogai
„Kregždučių“, „Lašelių“,
„Boružėlių“ gr. mokytojai, tėvai
Įstaigos bendruomenė

V. Martinkienė
V. Martinkienė

