SKUODO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
TVIRTINU
Direktorė
Audronė Pitrėnienė
KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS
2021-03-16 Nr. R3-159
Eil.
Nr.

1.

RENGINIO PAVADINIMAS
Administracijos pasitarimai.

DATA
LAIKAS
Pirmadieniais
15.00 val.
Penktadieniais
14.00 val.

ATSAKINGI
–

Direktorius

–

DALYVIAI
Administracijos
darbuotojai

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų pasitarimai.

3.

4.

Dalyvauti respublikiniame vaikų muzikos, šokio ir 1 d.
teatro festivalyje „Vaikai vaikams“ (Vaizdo įrašo
pateikimas).
Projekto „Noriu augti sveikas“ įgyvendinimas.
1d.–31 d.

5.

Lopšelio-darželio tarybos pasitarimas.

3 d. 14.00 val.

Ikimokyklinio
ugdymo
gr.
mokytojai,
lopšelio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojai
V. Andriekienė, Grupių
T. Kinčius
mokytojai,
vaikai
R. Butavičienė
„Smalsučių“ ir
„Gudručių“ gr.
Direktorius
Tarybos nariai

6.

Ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

4 d. 9.00 val.

Direktorius

Direktorius

5.

Atvira veikla – STEAM metodikos taikymas 4 d. 9.00 val.
ugdomojoje veikloje „Linksmieji keliautojai“.
Dalyvauti respublikinėje ikimokyklinių ugdymo 5 d. 14.00 val.
įstaigų
bendruomenių
virtualioje
parodoje
„Linksmosios kojinaitės“, skirtoje tarptautinei dauno
sindromo dienai paminėti.

D. Šukienė

„Bitučių“ gr.

J. Liaučienė

„Zuikučių“ gr.

VIETA
Zoom
platforma

Antradieniais
– Metodinių
14.00 val.
būrelių
Trečiadieniais – pirmininkai
14.00 val. 14.30
val.

2.

6.

SOCIALINIAI
PARTNERIAI

Zoom
platforma

Nuotoliniu
būdu

Švietimo,
kultūros
sporto
skyrius

„Saulutės“
korpusas
Zoom
platforma
Zoom
ir platforma
„Saulutės“
korpusas
Nuotoliniu
būdu

PASTABOS

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

Dalyvauti
respublikiniame
ikimokyklinio
ir 5 d. 14.00 val.
priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų kalbos ugdymo projekte „Ką
matau pro rakto skylutę“ (Kūrybinių darbų,
nuotraukų siuntimas).
Kovo 8-osios šventinis paminėjimas.
8 d. 14.00 val.

R. Budrikienė

„Buratinų“
ir
„Boružėlių“ gr.

Nuotoliniu
būdu

T. Kinčius

Darbuotojai

Projekto „Paukšteliai – mūsų draugai“ rezultatų 9 d. 14.00 val.
pristatymas.
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo
dienos 10 d. 9.00 val.
paminėjimas – režisuotas video įrašas „Mano žemė“.

G. Savickienė

Zoom
platforma
Zoom
platforma
Nuotoliniu
būdu

Renginys, skirtas Kovo 11-ąjai paminėti „Mažoje
širdelėje – visa Lietuva“.
Vaikų išvedimo į lauką stebėjimo ir informacijos apie
ėjimą į lauką pateikimo rezultatų pristatymas.
Dalyvauti respublikinio projekto „Sveikatiada“
konkurse „Pietų kovos“.
Dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ugdymo
įstaigų projekte-konkurse „Vaikų gebėjimų augimas
kuriant, mąstant, atrandant“ (Metodinės priemonės
aprašo ir nuotraukos pateikimas).
ESFA
projekto
„Edukacinių
procesų
modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ baigiamasis
susitikimas.
Vaikų išvedimo į lauką stebėjimo ir informacijos apie
ėjimą į lauką pateikimo rezultatų pristatymas.
Atvira veikla NUT laboratorijoje „Saulutė žadina
pavasarį“.
Renginys, skirtas Tarptautinei žemės dienai paminėti,
„Mes rūšiuojam“.

10 d. 14.00 val.
12 d. 14.00 val.

Grupių
mokytojai
V. Andriekienė, Grupių
T. Kinčius
mokytojai,
vaikai
Direktorius
Soc. partneriai,
rėmėjai, tėvai
I. Žvirblienė
Administracija

Nuotoliniu
būdu
Zoom
platforma
Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

15 d. 14.00 val.

G. Savickienė,
R. Bernotienė
J. Liaučienė

Projekto
dalyviai
„Zuikučių“ gr.

16 d. 14.00 val.

Direktorius

Projekto
dalyviai

Zoom
platforma

17 d. 14.00 val.

I. Žvirblienė

18 d. 9.00 val.

A. Jonikaitė

Grupių
mokytojai
„Kiškučių‘ gr.

19 d. 9.30 val.

G. Jakštienė

Zoom
platforma
„Liepaitės“
korpusas
Zoom
platforma

Iki 12 d.

Dalyvauti respublikiniame metodinių darbų projekte 19 d. 14.00 val.
„Miklūs piršteliai – graži kalbelė“ (Metodinių
priemonių aprašų ir nuotraukų siuntimas).
Savaitė „ Be patyčių“ – prevencinės programos 22 d. 10.00 val.

J. Liaučienė,
R. Budrikienė
V. Andriekienė

Grupių
mokytojai,
vaikai
„Zuikučių“ gr.
„Smalsučių“

Nuotoliniu
būdu
ir

„Saulutės“

„Ačiū, kad tave turiu“ įgyvendinimas.

21.

Psichologo asistentės
„Kiekvienas
jausmas
įgyvendinimas.

23 d. 10.00 val.
24 d. 10.00 val.
25 d. 10.00 val.
26 d. 10.00 val.
29 d. 10.00 val.
30 d. 10.00 val.
prevencinės programos 22 d. 10.30 val.
turi
savo
spalvą“ 23 d. 10.30 val.

„Gudrčių“ gr.
„Giliukų“ gr.
„Varpelių“ gr.

korpusas
„Liepaitės“
korpusas

„Skruzdėlikų“ gr.

S. Galinskienė

22.

25 d. 10.30 val.
Rajoninis renginys tarptautinei teatro dienai paminėti 26 d. 10.00 val.
„Vaikai vaidina vaikams“.

A. Vaškienė,
L. Galdikienė

23.

Atvira veikla „Pas Velykų bobutę“.

30 d. 9.00 val.

E. Šimkienė

24.

Sveikatingumo dienos.

29 d. 9.15 val.
30 d. 9.15 val.

Ž. Jazbutienė

„Buratinų“ gr.
„Boružėlių“ gr.
„Kiškučių“ gr.
„Buratinų“ gr.
„Smalsučių“ ir
„Gudručių“ gr.
„Giliukų“ gr.
Grupių
mokytojai,
vaikai
„Buratinų“ gr.
Mokytojai,
vaikai

„Saulutės“
korpusas
„Liepaitės“
korpusas
Zoom
platforma
„Liepaitės“
korpusas
„Saulutės“
korpusas
„Liepaitės“
korpusas

25.
26.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Simona Jurčė
Genovaitė Savickienė

