TVIRTINU
Direktorė Gailutė Jonienė
KAUNO MIESTO TIRKILIŠKIŲ MOKYKOS-DARŽELIO
2018-2019 m,m.. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil Renginio pavadinimas Vieta
nr.

Data

Dalyvauja

Atsakingas

Dir pavaduotoja
ugdymui ,
auklėtoja Iveta
Prapiestienė,
tėvelis Edvardas
Gliosas
Dir. pavaduotoja
ugdymui , tėvelis
E.Gliosas
Vilija Radkevič,
Rugilė Padvilikytė
Šokių mokytoja
Dir. pavaduotoja
ugdymui

Vaikučių teigiamos emocijos

Mokyklos-darželio
administracija ,
metodinės grupės
pirmininkė
K.Zenkevičienė
Klasių vadovai,
auklėtojos
administracija

Mokyklos-darželio tikslų
įgyvendinimas , metodinio
plano sudarymas, planų
pritarimo

Ikimokyklinukų šventė
,, Kaip Buratinas ėjo į
darželį,,

Mokyklosdarželio
salėje

2018-09-03
8,30 val.

Darželinukai ir jų
tėveliai

Mokslo ir žinių diena.,,
Kaip Buratinas ėjo į
mokyklą ,,

Mokyklosdarželio
aikštynas
.M.Yčo g.

2018-09-03
10 val.

Mokytojos,
mokiniai, mokinių
tėveliai , svečiai

2.

Vaiko gerovės
komisijos posėdis

Mokytojų
kambarys

2018-09-07d.
13 val.

Vaiko gerovės
komisijos nariai

3.

Mokytojų,auklėtojų
metodinis pasitarimas

Mokytojų
kambarys
M.Yčo g. 2

2018-08-30 d.
11 val.

Mokyklos-darželio
mokytojai,
auklėtojai

4.

Tėvų susirinkimai

Grupėse
Dvarų g.49

2018-09-20 d.
17 val.

Mokyklos –
darželio
bendruomenė

1.

Klasėse
M.Yčo g.2

2018-0920d.18val.

Reikalingi ištekliai,
pastabos

Mokinių teigiamos emocijos

5.

Pedagogų tarybos
posėdis

Mokyklojedarželyje

6.

Ekskursijos (pagal
veiklos planą)

Pasirenkama
išvykos vieta

7.

Mokinių asmens bylų
formavimas ,
dokumentų tvarkymas,
el.dienynų pild.,vaikų
dienynų pildymas

Mokykladarželis

8.

Ilgalaikių planų , klasės Mokyklavadovų planų ,
darželis
neformaliojo švietimo
programų priežiūra ir
derinimas .

2018-08-30 d.
12 val.

Mokyklos-darželio
pedagogai ,
auklėtojai
Nuo rugsėjo 24 iki Mokyklos-darželio
28d.
pradinių klasių
((pasirinktinai)
mokiniai
Iki rugsėjo 14 d. Klasių
vadovai,auklėtojai

Iki rugsėjo 03 d.

Klasių mokytojai ,
dalykų mokytojai ,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,grupių
auklėtojai

Administracija
Visos pradinių
klasių mokytojos

2018-2019 m.m. veiklos
aptarimas ,tolimesnių veiklos
gairių numatymas
Mokinių teigiamos emocijos ,
pažinimas

Dir. pav. ugdymui
Larisa Bukinienė

Dokumentų patikra

Dir . pav. ugdymui
Larisa Bukinienė

Dokumentų peržiūra

PATEIKTI:
1 Prašymus išvykoms, iki 2018m. rugsėjo 24d.
2. Mokinių statistines lenteles iki 2018 m. rugsėjo 5d.( pagal formą)
3. Ilgalaikius planus ( popieriniame variante ir skaitmeninėje laikmenoje)
4. Klasių vadovų planus , auklėtojų ilgalaikiai planai
5. Neformaliojo švietimo programas.
6. Mokinių prašymus pažymėjimui gauti.
7. Vadovėlių išdavimo lapus .

Bus domimasi: mokinių elgesiu pertraukų metu (sveikinimasis, drausmingumas); mokytojų budėjimu pertraukų metu, el .dienynų , popierinio auklėtojų dienų užpildymu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Larisa Bukinienė

