TVIRTINU
Direktorė
Stasė Kasparavičienė
2021 METŲ SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
2021-01-04
Eil.
Nr.
1
I.
1.

Veiklos turinys
2
Pedagoginė - metodinė veikla:
Trijų Karalių šventė.
Atsisveikinimas su Kalėdų eglutėmis

Data
3

Atsakingas
4

6 d.

2.

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta
visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis
gyva, nes liudija“ (8.00 val. dešimčiai
minučių išjungti šviesą ir languose
uždegti atminties žvakutes)

13 d.
8.00–8.10 val.

3.

Dalyvavimas „Sveikatiados“ konkurse
„Pusryčiai madingi“

Iki 22 d.

4.

Dalyvavimas tarptautiniame
eTwinning projekte ,,STEAM ugdymas
ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus
vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM
education and its application
possibilities for preschool children in
everyday activities“
Dalyvavimas respublikiniame
eTwinning projekte ,,Skaičių miestas“
Dalyvavimas tarptautiniame
eTwinning projekte „I learn and play in
nature“
Dalyvavimas respublikiniame
eTwinning projekte „Mus saugo
žaliasis rūbas“ (ekologija)
Dalyvavimas tarptautiniame
eTwinning projekte „KinOur Advent
calendar“ / „ Mano, tavo , mūsų
advento kalendorius“
Dalyvavimas tarptautiniame
eTwinning projekte „Kindergarten in
ONLINE”
Dalyvavimas respublikiniame
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų
kūrybinių darbų projekte „Domino
kaukė Pelenei“

Per mėnesį

L. Labutytė
ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
S. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė,
L. Labutytė,
ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
D. Kirkliauskienė
Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

Dalyvavimas respublikiniame
ikimokyklinio ir priešmokyklinio

Per mėnesį

D. Vaikšnorienė
L. Pavilonienė
V. Gervelienė
G. Ribačiauskienė
A. Zavodskovienė
V. Vilimaitė
J. Benevičiūtė
M. Bražinskienė
J. Brindzaitė

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pastabos
5
Integruojama į veiklas
grupėse

Ties kiekvienu lango
viduriu pastatoma po
žvakę. Žvakės turi būti
kelių centimetrų aukščio,
kad lango rėmas
neužstotų jų liepsnos

12

13.

14.
II.
1.
2.

amžiaus vaikų kūrybinių darbų
projekte „Užgavėnių kaukių šėlsmas“
Dalyvavimas
„MAFA“
organizuojamame
projekte
„Futboliukas“. „Futboliuko“ veikla
sausio mėnesį pagal atsiųstą planą
Metodinės grupės pasitarimas.
Metodinės grupės 2020 m. ataskaita ir
darbo plano 2021 m. aptarimas
Naujausios pedagoginės metodinės
literatūros apžvalga
Pedagoginės veiklos priežiūra:
Higienos normų laikymasis virtuvėje,
sandėliuose, grupėse ir kitose patalpose
Rytinis vaikų priėmimas grupėse

Per mėnesį

27 d.
13.30 val.

Per mėnesį

1 kartą per savaitę

M. Peleckienė
G. Simanavičienė
A.Zavodskovienė
V. Gervelienė
St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė
E. Kvedaravičienė
V. Gervelienė
St. Kasparavičienė,
D. Kirkliauskienė

Nuotoliniu būdu „Zoom“
platformoje

St. Kasparavičienė

Per mėnesį

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

Laikantis valstybės lygio
ekstremalios situacijos
valstybės operacijų
vadovo rekomendacijų
Laikantis valstybės lygio
ekstremalios situacijos
valstybės operacijų
vadovo rekomendacijų

3.

Pedagoginės pagalbos specialiųjų
ugdymo(si) poreikių vaikams teikimo
būklė karantino metu

Per mėnesį

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

4.

Pasivaikščiojimai ir veikla lauke,
grįžtamasis ryšys
Tautiškumo, pilietiškumo ugdymas
ikimokykliniame ir priešmokykliniame
amžiuje
Dalyvavimas Švietimo ir sporto
skyriaus renginiuose
(pagal švietimo ir sporto skyriaus
veiklos planą):
Alytaus miesto savivaldybės lopšeliųdarželių ir mokyklų-darželių direktorių
dėl įstaigų nuostatų pakeitimo

Per mėnesį

D. Kirkliauskienė

Per mėnesį

D. Kirkliauskienė

Ugdomosios veiklos
savaitės planų kontrolė

Iki 10 d.
13.00 val.

St. Kasparavičienė

Nuotoliniu būdu

Alytaus miesto savivaldybės švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių,
lopšeliuose-darželiuose, bendrojo
ugdymo mokyklose dirbančių
sveikatos priežiūros specialistų dėl
sveikatos priežiūros bei sveikatos
ugdymo situacijos savivaldybės
švietimo biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose
Alytaus miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologių
individualios metodinės konsultacijos
švietimo įstaigų pedagogams ir
švietimo pagalbos specialistams

29 d.
10.00 val.

St. Kasparavičienė

Nuotoliniu būdu

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Nuotoliniu būdu

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
registruojasi pagal
poreikį

Nuotoliniu būdu

5.

III.

1.

2.

3.

4.

IV.

Metodinė konsultacija ikimokyklinių
ugdymo įstaigų grupių auklėtojoms,
dirbančioms su vaikais, turinčiais
didelių SUP, „Vaikų emocinių ir
elgesio problemos ir jų sprendimo
būdai“.
Registruotis el. paštu
appt.zita@gmail.com iki 2021 m.
sausio 14 d.
Duomenų rengimas ir pateikimas
Švietimo ir sporto skyriui, kitoms
institucijoms:

4–31 d.
Registruotis tel.
75 507, mob. tel.
8 657 54 599
arba rašyti el. paštu
ampt@ppt.alytus.lm.lt
18 d.
12.00 val.

1.

2.

3.

4.

5.

V.
1.

2.
VI.
1.

2.

3.

Pateikti informaciją el. p.
jurgita.burova@alytus.lt apie lopšeliųdarželių ir mokyklųdarželių ikimokyklinio ugdymo ir
priešmokyklinio ugdymo grupes 2020
m. gruodžio 1–31 d. lankiusius
(pradėjusius lankyti nuo rugsėjo 1
d. ir gruodžio 1–31 d. į švietimo įstaigą
atvykusius (duomenys teikiami
kaupiamuoju principu) vaikus, kurių
gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus r.
sav. teritorijoje
Pateikti informaciją apie švietimo
įstaigų darbuotojų tarifikacijų sąrašų
pasikeitimus (naujos tarifikacijos pagal
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ
ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO
APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR.
XIII-198 nuo 2021 m. sausio 1 d.
galiojančius pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientus) Excel
ir pdf formatu
Pateikti informaciją apie švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų
šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir
elektros energijos sunaudojimą 2020
m. gruodžio mėn. el. p.
jurgita.burova@alytus.lt
Pateikti informaciją apie švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų
(kiekvieno pastato atskirai) šildymą,
elektros energijos ir vandens
sunaudojimą 2020 m. sausio-gruodžio
mėn. el. p. jurgita.burova@alytus.lt
(informacijos pateikimo forma bus
atsiųsta el. paštu)
Parengti švietimo biudžetinių ir viešųjų
įstaigų direktorių metų veiklos
ataskaitas, paskelbti viešai ir pateikti
svarstyti švietimo įstaigos
bendruomenei ir mokyklose –
mokyklos tarybai, Pedagoginės
psichologinės tarnybos – savivaldos
institucijai
Kita veikla (posėdžiai):
Lopšelio-darželio tarybos posėdis.
Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“
direktoriaus metų veiklos užduočių
ataskaitos svarstymas, dėl 2021-2023
metų strateginio plano ir 2021 metų
veiklos plano pritarimo
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo
grupės pasitarimas
Darbas su įstaigos bendruomene,
šeima:
Informacijos tėvams/globėjams
pateikimas el. paštu, messenger
grupėse

Metiniai pokalbiai su įstaigos
darbuotojais ( C lygio), direktoriaus
pavaduotojais ir raštvede-archyvare
Lietuvos valstybės vėliava iškeliama:

Iki 4 d. įskaitytinai

D. Kirkliauskienė

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytus.lt,
Jurgita Burova

Iki 7 d. įskaitytinai

St. Kasparavičienė

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. paštu
aldona.pikiene@alytus.lt,
Aldona Pikienė

Iki 14 d. įskaitytinai

B. Palevičienė

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytus.lt,
Jurgita Burova

Iki 18 d. įskaitytinai

B. Palevičienė

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytus.lt,
Jurgita Burova

Iki 20 d. įskaitytinai

St. Kasparavičienė

Iki 20 d. įskaitytinai

D. Kirkliauskienė

8 d.
12.45 val.

D. Kirkliauskienė

Per mėnesį

Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
St. Kasparavičienė

Pagal atskirą grafiką

Nuotoliniu būdu,
išsiunčiant lopšeliodarželio tarybos nariams
el. laiškus

-

VII.
1.

2.
3.

Lietuvos vėliavos dieną

- Laisvės gynėjų dieną
(iškeliama ir Lietuvos valstybės
istorinė vėliava. Vėliava iškeliama be
gedulo ženklo)
Sveikatos priežiūra:
Sveikatos priežiūros bei sveikatos
ugdymo situacija Alytaus miesto
savivaldybės švietimo biudžetinėse ir
viešosiose įstaigose
Vaikų grūdinimo organizavimo
priežiūra, rytinė mankšta (priežiūra).
Vaikų sveikatos pažymėjimų patikra

1 d.
13 d.

A.Vaitulevičienė
B. Palevičienė
A.Vaitulevičienė
B. Palevičienė

Per mėnesį

V. Sinkevičienė
I. Jasionienė

Per mėnesį

V. Sinkevičienė

Per mėnesį

I. Jasionienė

PASTABOS:

1. Sausio mėnesio atmintinos dienos – sausio 15 d. – Klaipėdos krašto diena, sausio 25-oji – Vilniaus
pagarsinimo (paminėjimo 1-ąjį kartą istoriniuose šaltiniuose) 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

