
 TVIRTINU 

 Direktorė 

 

 Stasė Kasparavičienė 

 
2020 METŲ LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

2020-10-30 
Eil. 

Nr. 

 

Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingas 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

I. Organizuojami renginiai:     

1. Tolerancijos dienos minėjimo renginiai - priemonės 

grupėse 

16-20 d. D. Kirkliauskienė 

L. Labutytė 

I.Sipavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

II. Pedagoginė – metodinė veikla:     

1. Pyragų diena. Supažindinti priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinius su pagrindiniais stalo serviravimo 

reikalavimais ir valgymo etiketu  

6 d.  D. Kirkliauskienė 

A.Zavodskovienė 

 

 

2. Atšvaitų diena. Saugaus eismo diena „Būk saugus 

kelyje“. Šią dieną atkreipti ugdytinių dėmesį į 

keliuose slypinčius pavojus, skatinti atsargiau elgtis 

keliuose. Pasigaminti atšvaitus 

6 d. St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

3. Dalyvavimas „Sveikatiados“ iššūkyje  Per mėnesį D. Kirkliauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

4. Dalyvavimas eTwinning projektuose Per mėnesį E. Kvedaravičienė  

5. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinių ir 

ugdymo įstaigų karpinių parodoje „Žibintai – šviesos 

nešėjai“ 

Per mėnesį A. Zavodskovienė  

6. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių piešinių, 

darbelių nuotraukų parodoje „Mano stebuklingas 

skėtis“ 

Per mėnesį A. Zavodskovienė 

G.Ribačiauskienė 

 

7. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, senelių ir 

pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje 

„Draugystės pyragas“ 

Per mėnesį A. Zavodskovienė 

G.Ribačiauskienė 

 

8. Dalyvavimas šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

virtualioje nuotraukų parodoje „Rudeninės stalo 

dekoracijos“ 

Per mėnesį A. Zavodskovienė 

G.Ribačiauskienė 

 

9. Seminaras „STEAM panaudojimo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“ 

11 d. 

12.30 – 15.30 

val. 

St.Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

Lopšelio-darželio 

salėje 

10. Naujausios pedagoginės literatūros apžvalga Iki 30 d. St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

 

III. Pedagoginės veiklos priežiūra:     

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) aplinkos 

vertinimas 

Per mėnesį St.Kasparavičienė  

2. Tinkama vaiko ugdymosi aplinka Per mėnesį St.Kasparavičienė  

3. Ugdymo (si) sąlygų sudarymas grupėse Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

4. Vaikų lankomumas lopšelio grupėse Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

5. Rytinės mankštos. Interaktyvių grindų integravimas į Per mėnesį D. Kirkliauskienė  



veiklas 

6. Ugdomųjų veiklų tąsa lauko erdvėse Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

IV. Dalyvavimas Švietimo ir sporto skyriaus 

renginiuose ir pasitarimuose 

(pagal švietimo ir sporto skyriaus veiklos planą): 

   

1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 

bendruomenės paroda „Iš močiutės skrynios“, skirta 

Tautodailės metams paminėti 

2-6 d. Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Alytaus raj. sav. 

viešoji biblioteka 

(Naujoji g. 48) 

2. Karpinių paroda „Medis“ 6-23 d. Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

(Rotušės a. 4) 

3. Pasitarimas švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų 

direktorių pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už 

veiklos planavimą  

10 d. 

10.00 val. 

D. Kirkliauskienė Nuotoliniu būdu 

4. Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 

(miesto) pasitarimas-diskusija „Kolegialus 

bendravimas ir dalijimasisi veiklos patirtimi 

skirtingose savivaldybėse“ 

16 d. 

14.00 val. 

I.Sipavičienė Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

5. Programos „Aukime ir auginkime“ profesinių 

kompetencijų tobulinimo seminaras „Vadovavimas ir 

lyderystė, darbuotojų motyvavimas, kuriant mokyklą 

kiekvienam“ 

17 d. 

12.00 val. 

D. Kirkliauskienė Nuotoliniu būdu 

6. PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS 

PARTIZANAMS ATIDENGIMO RENGINYS 

 Šv. Mišios Angelų Sargų  

bažnyčioje; 

 Pagarbos bėgimas nuo A.  

Ramanausko – Vanago gimnazijos iki Senamiesčio 

skvero; 

 Paminklo Dainavos apygardos  

partizanams atidengimo renginys Senamiesčio 

skvere; 

 Grupės „Gedimino sapnas“  

koncertas Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams Alytaus miesto teatro dodžiojoje salėje. 

Įėjimas tik su kvietimais. 

20 d. 

 

 

11.00 val. 

 

11.20 val. 

 

 

12.00 val. 

 

 

14.00 val. 

St. Kasparavičienė Alytaus miesto 

Senamiesčio skveras 

7. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Patirk. Pajusk. Pasidalink“ 

24 d. 

13.00 val. 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupių auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

8. Radijo stoties FM99 ir Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos inicijuotas projektas-radijo 

laidos „Vaikų pasaulis – suaugusiųjų pasaulyje“ 

Kiekvieną 

penktadienį  

10.30 val. 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

informuoja 

tėvus/globėjus 

 

9. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl 

Alytaus miesto savivaldybės 2020 metų švietimo 

veiklos ir 2021 metų švietimo veiklos priemonių 

30 d. 

10.00 val. 

St. Kasparavičienė Nuotoliniu būdu 

V. Duomenų rengimas ir pateikimas Švietimo ir 

sporto sk., kt. institucijoms: 

   

1. Pateikti informaciją apie lopšelių-darželių ir 

mokyklų-darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes 2020 m. spalio 1-31 d. lankusius 

vaikus (pradėjusius lankyti nuo rugsėjo 1-30 d. ir 

spalio 1-31 d. į švietimo įstaigą atvykusius vaikus), 

kurių gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus raj. sav. 

Iki 3 d. 

įskaitytinai 

D. Kirkliauskienė  



teritorijoje (pagal atsiųstą el. paštu duomenų 

pateikimo formą) 

2. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų pastatų šildymą (kiekvieno pastato 

atskirai) ir elektros energijos sunaudojimą 2020 m. 

spalio mėn. el. paštu jurgita.burova@alytus.lt 

Iki 15 d.  

įskaitytinai 

B. Palevičienė  

VI. Darbas su įstaigos bendruomene, šeima:    

1. Lapkričio mėnesį Lietuvos valstybės vėliava 

iškeliama: 

- Latvijos nepriklausomybės dieną; 

 

–  Lietuvos kariuomenės dieną .(iškeliama ir  

Lietuvos valstybės istorinė vėliava) 

 

 

18 d. 

 

23 d. 

 

 

A.Vaitulevičienė 

B. Palevičienė 

A.Vaitulevičienė 

B. Palevičienė 

 

VII. Sveikatos priežiūra:    

1. Vaikų grūdinimosi organizavimo priežiūra: rytinė 

mankšta, ėjimas į lauką, rankų plovimas. 

Per mėnesį V. Sinkevičienė  

2. Aktyvus užsiėmimas „Arbatos. Jų įvairovė ir nauda“ 

4-5 m. 

 

3 d. I. Jasionienė  

3. Aktyvus užsiėmimas „Patyčioms sakau NE“ 5-6 m. 10 d. I. Jasionienė  

4. Aktyvus užsiėmimas „Kaip išvengti ligų“  4-5m. 17 d. I. Jasionienė  

5. Aktyvus užsiėmimas „Kaip išvengti ligų“ 5-6 m. 24 d. I. Jasionienė  

     

     

     

     
 
PASTABOS: 

                     1. Lapkričio mėnesio atmintinos dienos: lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) d., lapkričio 30 d. – 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena. 

                     2. Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė: 

                        2.1. Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais (2018 m. gegužės 15 d. Nr. XIII-1151);              

             2.2. Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais (2018 m. gegužės 10 d. Nr. XIII-1142);           

             2.3. UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais (2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2143);       

             2.4. Tautodailės metais (2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2144); 

             2.5. Mokyklų bendruomenės metais (2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2145); 

             2.6. Eugenijos Šimkūnaitės metais ( 2019 m. birželio 27 d. Nr. XIII-2272); 

             2.7. Ateitininkų metais ( 2019 m. liepos 9 d. Nr. XIII-2303); 

             2.8. Čiunės Sugiharos metais ( 2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2470); 

             2.9. Vaikų emocinės gerovės metais (2019 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-2769); 

             2.10. Šventojo Jono Pauliaus II metais (2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2683).                    

    

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                              Diana Kirkliauskienė 

 

 

 

 


