
TVIRTINU 

                                                                                                                            Direktorė 

 
                                                                                                                           Stasė Kasparavičienė 

 

2021 METŲ GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS 
2021-04-30 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingas 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

I. Projektinė veikla:    

1. Dalyvavimas Europos sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis bendrai 

finansuojamame projekte „Inovacijos 

vaikų darželyje“, mokymų programoje 

„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis 

ugdymas“ – antras modulis 

13 d. 

8.00 – 15.30 val. 

D. Kirkliauskienė 

E. Kvedaravičienė 

Nuotoliniu būdu 

2. Organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti 

Alytaus miesto ir rajono 

savivaldybėse gyvenančių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų 

ilgalaikį projektą „Linas rengia ir 

maitina“ 

Gegužės 24 d. – 

spalio 31 d. 

D. Kirkliauskienė 
E. Kvedaravičienė 

E. Kazlauskienė 

L. Labutytė 

Registracija per 

elektroninę registravimo 

sistemą Semi+ 
 

3. Organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti 

šalies ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų    

vaikų jų tėvų ir pedagogų darbų 

parodą „Skrenda mano aitvarėlis“, 

skirtą Tarptautinei vaikų  gynimo 

dienai paminėti 

Gegužės – birželio 

mėn. 

D. Kirkliauskienė 
J. Brindzaitė 

M. Peleckienė 

G. Simanavičienė 

L. Labutytė 

 

 

4. Dalyvavimas LTMŽ 2021 pamokėlėse 

pagal atsiųstus video 

Per mėnesį E. Kvedaravičienė 

J. Brindzaitė 

 

5. Organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti 

tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio 

ir kitų ugdymo įstaigų vaikų, 

pedagogų, vaikų tėvų eTwinning 

projekte „Mokomės kartu su STEAM“ 

Per visus mokslo metus E. Kvedaravičienė 

 

 

6. Dalyvavimas „MAFA“ 

organizuojamame projekte 

„Futboliukas“. „Futboliuko“ veikla 

gegužės mėnesį pagal atsiųstą planą 

Per mėnesį A.Zavodskovienė  

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

8. Dalyvavimas respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų 

virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Mandala mamai“ 

Per mėnesį J. Brindzaitė 

M. Peleckienė 

G. Simanavičienė 

 

9. Dalyvavimas respublikinėje virtualioje 

darbų parodoje „Keturi metų laikai 

STEAM proceso veiklose ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikus“ 

Per visus mokslo metus E. Kvedaravičienė 

E. Kazlauskienė 

 

II. Pedagoginė - metodinė veikla:     

1. Mokytojų tarybos posėdis. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo 

būklė. Individualios vaikų 

pažangos stebėjimo ir vertinimo 

aptarimas. Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų brandumas 

mokyklai 

26 d. 

13.30 val. 

St. Kasparavičienė 

 

 



2. Paskaita – mokymai apie el. dienyno 

„Mūsų darželis“ pildymą 

27 d. 

13.30 – 15.00 val. 

St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

Nuotoliniu būdu 

3. „Šviesk ir šildyk savo meile“ –  

gaminami sveikinimai skirti 

Motinos ir šeimos dienai paminėti 

Per mėnesį L. Labutytė 

Ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

4. „Darželi, lik sveikas“  

(priešmokyklinio amžiaus vaikų  

išleistuvės) 

 L. Labutytė 

V. Gervelienė 

G.Ribačiauskienė 

A.Zavodskovienė 

J. Benevičiūtė 

 

5. Naujausios pedagoginės metodinės 

literatūros apžvalga 

Per mėnesį St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

 

III. Pedagoginės veiklos stebėsena:     

1. SM rekomendacijų laikymasis COVID 

– 19 karantino laikotarpiu 

Per mėnesį St. Kasparavičienė 
D. Kirkliauskienė 
B. Palevičienė 

 

2. Ugdytinių kūrybiškumo ir 

saviraiškos ugdymas 
Per mėnesį St. Kasparavičienė  

3. Ugdytinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. Antrojo pusmečio 

ugdymo rezultatų analizė 

Per mėnesį St. Kasparavičienė  

4. STEAM metodikos integravimas Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

5. Ilgalaikio projekto „Linas rengia ir 

maitina“ vykdymas ir stebėsena 
Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

6. Grupių gamtos kampeliai (augalų 

auginimas) 
Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

7. Ugdomųjų veiklų tęstinumas ir 

organizavimas lauke 
Per mėnesį D. Kirkliauskienė Ugdomosios veiklos 

savaitės planų kontrol 

IV. Dalyvavimas Švietimo ir sporto 

skyriaus renginiuose(pagal švietimo 

ir sporto skyriaus veiklos planą): 

   

1. Specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinio būrelio (mesto) pasitarimas 

“Geroji patirtis ir pirmieji STEAM 

žingsniai kalbosugdyme”. 2020 – 2021 

m. m. veiklų aptarimas 

18 d. 

14.00 val. 

I.Sipavičienė Nuotoliniu būdu 

2. Alytaus miesto savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų-darželių direktorių 

pavaduotojams udymui dėl vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo ir kt. 

19 d. 

10.00 val. 

D. Kirkliauskienė Nuotoliniu būdu  

3. Alytaus miesto savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų-darželių direktorių dėl naujų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių sudarymo 2021-

2022 mokslo metams 

25 d. 

13.00 val. 

St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

Nuotoliniu būdu 

4. “Smurtas artimoje aplinkoje pandmijos 

metu”. Situacijos apžvalga. Kas 

žinotina ugdymo įstaigoms teikiant 

savalaikė pagalbą vaikams, 

patyrusiems fizinį ar psichologinį 

smurtą artimoje aplinkoje?“. Dalyviai 

švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui, socialiniai 

pedagogai, psichologai 

26 d.  

14.00 val. 

D. Kirkliauskienė Nuotoliniu būdu  

5. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

programoje ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

auklėtojų padėjėjoms „Auklėtojų padėjėjos 

– švietimo įstaigų ugdymo proceso dalis“ 

Pirma grupė: 

 

 

 

 
12, 13, 14 d. 

 

 

 
G. Banienė 

V. Bagackaitė 

Nuotoliniu būdu 



IV modulis „Sunkias gyvenimo situacijas 

išgyvenantis vaikas : pagalbos galimybės.“ 

(lektorė Aušra Žvinakevičiūtė-

Stankevičienė); 

Antra grupė: 

III modulis „Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, emocinės, elgesio, 

bendravimo problemos bei pagalbos jiems 

būdai“ (lektorė Zita Pupkienė); 

 

IV modulis „Sunkias gyvenimo situacijas 

išgyvenantis vaikas : pagalbos galimybės.“ 

(lektorė Aušra Žvinakevičiūtė-

Stankevičienė) 

13.00 val. 

 

 

 

4, 5, 6 d. 

13.00 val. 

 

 

 

19, 20, 21 d. 

13.00 val. 

 

 

N. Krasinskienė 

A. Žilionienė 

I. Bubnienė 

A. Vaitulevičienė 

R. Chaleckienė 

L. Baležantienė 

I. Markauskienė 

V. Klusavičienė 

M. Dragūnienė 

O. Kaminskienė 

 

6. Alytaus miesto savivaldybės švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių 

dėl mokslo metų užbaigimo ir švietimo 

įstaigų veiklos 2021 m. birželio mėnesį  

28 d. 

10.00 val. 

St. Kasparavičienė 

 

Nuotoliniu būdu 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinis projektas „Su 

gimimo diena, Alytau!”, skirtas 

Alytaus miesto gimimo dienai paminėti 

Balandžio 1 d. –  

gegužės 21 d. 

D. Kirkliauskienė 

E. Bilienė 

Registracija per elektroninę 

registravimo sistemą Semi+ 

V. Duomenų rengimas ir pateikimas 

Švietimo ir sporto skyriui, kitoms 

institucijoms: 

   

1. Pateikti informaciją apie lopšelių-

darželių ir mokyklų 

darželių ikimokyklines ir 

priešmokyklines grupes 2021 m. 

balandžio 1–31 d. lankiusius 

(pradėjusius lankyti nuo rugsėjo 1 

d. ir kovo 1–30 d. į švietimo įstaigą 

atvykusius (duomenys teikiami 

kaupiamuoju principu) vaikus, kurių 

gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus r. 

sav. teritorijoje 

iki 3 d. įskaitytinai D. Kirkliauskienė el. p. 

jurgita.burova@alytus.lt,  

Jurgita Burova 

2. Pateikti informaciją apie švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų 

šildymą, elektros energiją ir vandens 

sunaudojimą (kaupiamuoju principu 

kiekvieno pastato atskirai) 2021 m. 

balandžio mėn. 

iki 17 d. 

įskaitytinai 

B. Palevičienė el. paštu 

jurgita.burova@alytus.lt 

VI. Darbas su įstaigos bendruomene, 

šeima ir kita veikla: 

   

1. Naujų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

sudarymas 2021-2022 m. m. 
Vasaros darbo organizavimas 

iki 15 d. St. Kasparavičienė 
D. Kirkliauskienė 

 

2. Lietuvos valstybės vėliava išleliama: 

- Lietuvos įstojimo į Europos  

sąjungą dieną (iškeliama ir Lietuvos 

valstybės istorinė vėliava); 

- Europos dieną  

(rekomenduojama iškelti ir Europos 

sąjungos vėliavą gegužės 1-9 d.) 

 

 

1 d. 

 

9 d. 

 

 

 

A.Vaitulevičienė 

B. Palevičienė 

A.Vaitulevičienė 

B. Palevičienė 

 

VII. Sveikatos priežiūra:    

1. Vykdyti skiepų ir profilaktinių testų 
priežiūrą ir registraciją 

Per mėnesį V. Sinkevičienė  

2. Išduodamo maisto į grupes kontrolė Per mėnesį V. Sinkevičienė  

     

  
 

   

              PASTABOS: 

               1. Gegužės mėnesio atmintinos dienos: 3 d. – Motinos diena ir 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena 
      gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, gegužės 8 d. –  Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo  

diena, gegužės 14 d. – Pilietinio pasipriešinimo diena, gegužės 15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, gegužės 17 d. –  
      Pasaulinė informacinės visuomenės diena, gegužės trečiasis sekmadienis – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės  

mailto:jurgita.burova@alytus.lt
mailto:jurgita.burova@alytus.lt


vienybės diena, gegužės 21 d. – Lietuvos tautinių bendrijų diena, gegužės 25 d. –Ttarptautinė dingusių vaikų diena.               
               2. Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė: 
               2.1. Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais (2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2471); 

               2.2. Archyvų metais (2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2472); 
               2.3. Marijos Gimbutienės metais (2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2594); 
               2.4. Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais (2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-
2955); 
               2.5. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos  metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3273); 
               2.6. Jono Karolio Chodkevičiaus metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3274); 
               2.7. Vytauto Mačernio  metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3275); 
               2.8. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3276); 

               2.9. Juozo Zikaro metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3277); 
               2.10. Juozo Lukšos-Daumanto metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3278). 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                     Diana Kirkliauskienė                                                               
  

 

 


