TVIRTINU
Direktorė
Stasė Kasparavičienė
2021 METŲ VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
2021-01-29
Eil.
Nr.
1
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Veiklos turinys
2
Projektinė veikla:
Lietuvos mažųjų žaidynių 7 – ojo
sezono konferencija “Nenustokime
judėti”
Respublikinis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų
tėvų, mokytojų kūrybinių darbų
projektas „1 2 3 ... – GRAŽI MŪSŲ
LIETUVA“
Trumpalaikis projektas
„GRAŽIAUSIOS SPALVOS TRYS“
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių
darbų parodoje „Mažoj širdelėj visa
Lietuva“
Organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti
tarptautiniame ikimokyklinio,
pradinio ir kitų ugdymo įstaigų
vaikų, pedagogų, vaikų tėvų
eTwinning projekte „Mokomės
kartu su STEAM“
Dalyvavimas „MAFA“
organizuojamame projekte
„Futboliukas“. „Futboliuko“ veikla
vasario mėnesį pagal atsiųstą planą
Dalyvavimas „Sveikatiados“
iššūkyje
Dalyvavimas tarptautiniame
eTwinning projekte ,,STEAM
ugdymas ir jo taikymas
ikimokyklinio amžiaus vaikų
kasdieninėje veikloje“/,,STEAM
education and its application
possibilities for preschool children
ineveryday 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 „Kindergarten
in ONLINE”
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio

Data
3
2 d.
13 val.
vasario-kovo mėn.

Atsakingas
4
D. Kirkliauskienė
E. Kvedaravičienė
J. Brindzaitė
St. Kasparavičienė
V. Gervelienė
J. Benevičiūtė

15-19 d.

J. Brindzaitė
G. Simanavičienė

1-15 d.

E. Kvedaravičienė
E. Kazlauskienė

nuo vasario mėn.

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

A.Zavodskovienė
V. Gervelienė

Per mėnesį

D. Kirkliauskienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė

Per mėnesį

J. Brindzaitė

Pastabos
5
Nuotoliniu būdu
„Zoom“ platformoje

14.

15.

16.

17.

18.

II.
1.

III.
1.

ugdymo įstaigų vaikų virtualioje
kūrybinių darbų parodoje „Miestas
kuriame aš gyvenu, augu ir kuriu“
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų kūrybinių darbų
fotografijų parodoje „Tau gimtine,
mažų rankelių – gražūs darbeliai“
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų nuotraukų
virtualioje parodoje „Neatrasti
Lietuvos kampeliai“
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinių ir priešmokyklinių
ugdymo įstaigų kūrybinių darbų
nuotraukų parodoje - „Lietuvos
pilys“
Dalyvavimas respublikinėje
ikimokyklinių ir priešmokyklinių
ugdymo įstaigų kūrybinių darbų
projekte „Margi bočių raštai“
Dalyvavimas respublikinėje
virtualioje darbų parodoje „Keturi
metų laikai STEAM proceso
veiklose ugdant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikus“
Parodos:
Lopšelio-darželio „Linelis“
bendruomenės, ugdytinių ir jų
tėvelių darbų paroda „Dovana
Lietuvai“
Pedagoginė - metodinė veikla:
Pasirengimas Vasario 16-osios
paminėjimui grupėse

Per mėnesį

O. Bertulienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė
E. Kazlauskienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė
E. Kazlauskienė

Per mėnesį

E. Kvedaravičienė
E. Kazlauskienė

Per visus mokslo metus

E. Kvedaravičienė
E. Kazlauskienė

Per mėnesį

J. Brindzaitė
G. Simanavičienė

8-12 d.

2.

Šventinis rytmetis Vasario 16-ajai –
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti (grupėse)

15 d.

3.

Užgavėnių paminėjimas „Žiema,
žiema, bėk iš kiemo“ lauko erdvėse

15 d.

4.

Naujausios pedagoginės metodinės
literatūros apžvalga
Pedagoginės veiklos stebėsena:
SM rekomendacijų laikymasis
COVID – 19 karantino laikotarpiu
Mokinių lankomumas karantino
laikotarpiu
Trumpalaikio projekto
„Gražiausios spalvos – Trys“
vykdymas ir stebėsena
Elektroninio
dienyno
„Eduka“
pildymo stebėsena

IV.
1.
2.
3.

4.

Per mėnesį

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos
ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
L. Labutytė
Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
L. Labutytė
Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
St. Kasparavičienė,
D. Kirkliauskienė

Per mėnesį

St. Kasparavičienė

Per mėnesį
15-19 d.

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė
D. Kirkliauskienė

Per mėnesį

D. Kirkliauskienė

l/d koridoriuje

Inovatyvių ugdymo(si) priemonių
taikymas veiklose
Dalyvavimas Švietimo ir sporto
skyriaus renginiuose
(pagal švietimo ir sporto skyriaus
veiklos planą):
Socialinio projekto „Švietimo
lyderystė“ pristatymas Alytaus
miesto savivaldybės švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų
vadovams
Lopšelių-darželių ir mokyklųdarželių direktorių dėl vaikų
priėmimo į Alytaus miesto
savivaldybės lopšeliu-darželius ir
mokyklas-darželius
Dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo mokymuose „Nuotolinės
fizinio ugdymo pamokos
ikimokykliniame ir pradiniame
ugdyme: fizinis pajėgumas“ (I
modulis)
Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro organizuojame
nuotoliniame seminare „STEAM
veiklų integravimas į ugdomąjį
procesą ikimokyklinėje įstaigoje”
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojų metodinė diena
„Ugdymo sėkmių mozaika“

Per mėnesį

D. Kirkliauskienė

3 d.
10.00 val.

St. Kasparavičienė

Nuotoliniu būdu

3 d.
13.00 val.

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

Nuotoliniu būdu

9 d.
13.00 val.

A.Zavodskovienė

Nuotoliniu būdu
(registracija Semi+
sistemoje)

18 d.

E. Kvedaravičienė
V. Gervelienė

Nuotoliniu būdu

18 d.
13.00 val.

Nuotoliniu būdu

6.

Programos „Įsisąmoninimu grįsta
tėvystė“ susitikimai skirti mokinių
tėvams

17 ir 24 d.
17.30 val.

7.

Alytaus miesto savivaldybės mero
pokalbiai su švietimo ir sporto
įstaigų direktoriais dėl vadovų metų
veiklos ataskaitos įvertinimo ir
einamųjų metų veiklos užduočių
nustatymo
Alytaus miesto savivaldybės
švietimo biudžetinių ir viešųjų
įstaigų direktorių dėl vaikų
lankomumo kontrolės
Alytaus miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologių
individualios metodinės
konsultacijos švietimo įstaigų
pedagogams ir švietimo pagalbos
specialistams
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
paminėjimo renginiai:
„Vienybė težydi“. Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai puošiame
medį Senamiesčio skvere;

10-26 d.
pagal grafiką

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė
Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio
ugdymo grupių
auklėtojai ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
informuoja tėvus
St. Kasparavičienė

26 d.
10.00 val.

St. Kasparavičienė

Nuotoliniu būdu

3-28 d.
Registruotis tel. 75 507,
mob. tel. 8 657 54 599
arba rašyti el. paštu
ampt@ppt.alytus.lm.lt

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos
ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Nuotoliniu būdu

Iki 16 d.

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

5.
V.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.
10.1.

Ugdomosios veiklos
savaitės planų kontrolė

Nuotoliniu būdu

Nuotoliniu būdu

Senamiesčio skveras

10.2.

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.
1.

„Iš širdies“. Alytiškiai virtualiai
sveikina Lietuvą
Duomenų rengimas ir pateikimas
Švietimo ir sporto skyriui, kitoms
institucijoms:
Pateikti informaciją el. p.
jurgita.burova@alytus.lt
apie lopšelių-darželių ir mokyklųdarželių ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes 2021 m.
sausio 1–31 d. lankiusius
(pradėjusius lankyti nuo rugsėjo 1
d. ir sausio 1–31 d. į ugdymo įstaigą
atvykusius (duomenys teikiami
kaupiamuoju principu) vaikus, kurių
gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus
r. sav. teritorijoje
Pateikti švietimo įstaigų direktorių
metų veiklos ataskaitas Alytaus
miesto savivaldybės merui
Pateikti mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) 2021-2023 metų
atestacijos programas (būtinai su
lydraščiu)
Pateikti informaciją apie švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų
šildymą (kiekvieno pastato atskirai)
ir elektros energijos sunaudojimą
2021 m. sausio mėn. el. paštu
jurgita.burova@alytus.lt,
Pateikti visoms švietimo
biudžetinėms ir viešosioms
įstaigoms 2021-2023 metų
strateginius planus ir 2021 metų
metinius veiklos planus (pateikti su
lydraščiu, direktoriaus ir buhalterio
parašais, atskirais failais strateginio
ir metinio plano skanuotas formas
el. paštu svietimas@alytus.lt )
Darbas su įstaigos bendruomene,
šeima:
Lopšelio-darželio erdvių puošimasis
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

2.

Tėvų/globėjų pagalba organizuojant
kūrybinių darbų parodą „Dovana
Lietuvai“.

3.

Lietuvos
valstybės
vėliava
iškeliama:
- Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną
- Estijos
nepriklausomybės dieną
Sveikatos priežiūra:
„Dantukų priežiūra“ – „Drugelių“
gr.
Dantukų priežiūra“ – „Gintarėlių“
gr.

VIII.
1.
2.

16 d.

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

Alytaus miesto
savivaldybės interneto
svetainė www.alytus.lt

Iki 3 d. įskaitytinai

D. Kirkliauskienė

el. p.
jurgita.burova@alytus.lt,
Jurgita Burova

Iki 4 d. įskaitytinai

St. Kasparavičienė

Rimvyda Ališauskienė

Iki 12 d. įskaitytinai

St. Kasparavičienė

Laima Kairienė

Iki 17 d.
įskaitytinai

B. Palevičienė

Jurgita Burova

Iki 23 d.
įskaitytinai

St. Kasparavičienė
D. Kirkliauskienė

Rimvyda Ališauskienė

1-5 d.

E. Bilienė
J. Brindzaitė
G. Simanavičienė
Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos
ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Per mėnesį

24 d.

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

16 d.

I.Jasionienė

23 d.

I.Jasionienė

16 d.

3.

Vykdyti skiepų ir profilaktinių testų
priežiūrą ir registraciją

Per mėnesį

V. Sinkevičienė

PASTABOS:
1. Vasario mėnesio atmintina diena – vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių 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

