
TVIRTINU 

                                                                                                                            Direktorė 

 

                                                                                                                           Stasė Kasparavičienė 

 

2021 METŲ BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

2021-05-31 
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 

11 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. Trumpalaikis projektas „Vaikystės 

aitvarėlis“ (skirtas vaikų gynimo dienai 

paminėti) 

1 d. J. Brindzaitė 

M. Peleckienė 

G. Simanavičienė 

L. Labutytė 

 

5. Ilgalaikis projektas „Įgyvendiname 

svajonę, kurdami lauko erdves“ 

(meninės erdvės) 

Per mėnesį St. Kasparavičienė  

6. Dalyvavimas LTMŽ 2021 pamokėlėse 

pagal atsiųstus video 

Per mėnesį E. Kvedaravičienė 

J. Brindzaitė 

 

7. 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 

 

 

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

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 

 

10. Mainai su Druskininkų sav. Viečiūnų 

progimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriumi “Linelis” 

Per mėnesį St. Kasparavičienė  

II. Pedagoginė - metodinė veikla:     

1. Vaikų, baigusių lankyti logopedines 

pratybas sąrašo pateikimas PPT 

Per mėnesį I.Sipavičienė  

2. Respublikinė paroda lopšelio-darželio 

lauko erdvėse “Skrenda mano 

aitvarėlis” 

Per mėnesį D. Kirkliauskienė 
J. Brindzaitė 

M. Peleckienė 

G. Simanavičienė 

L. Labutytė 

Lauko erdvėse 

3. 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 

 

2. Vasaros rėžimo vykdymas Per mėnesį St. Kasparavičienė  

3. Lauko aikštelių parengimas vaikų 

veiklai 
Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

4. Žaidimų, veiklos lauke organizavimas Per mėnesį D. Kirkliauskienė Ugdomosios veiklos 

savaitės planų kontrolė 
IV. Dalyvavimas Švietimo ir sporto 

skyriaus renginiuose(pagal švietimo 

ir sporto skyriaus veiklos planą): 

   

1. Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

auklėtojų padėjėjoms „Auklėtojų 

padėjėjos – švietimo įstaigų ugdymo 

proceso dalis“ 

 

IV modulis „Sunkias gyvenimo 

situacijas išgyvenantis vaikas : 

pagalbos galimybės.“ (lektorė Aušra 

Žvinakevičiūtė-Stankevičienė) 

 

 

 

 

 

2, 3, 4 d. 

15.00 val. 

 

 

 

 

 

 

G. Banienė 

V. Bagackaitė 

N. Krasinskienė 

A. Žilionienė 

I. Bubnienė 

Nuotoliniu būdu. 

Registracija Semi+ 

sistemoje 

2. Gedulo ir vilties dienos renginiai: 

80-ųjų metinių minėjimas. Akcija # 

IŠTARK # IŠGIRSK # IŠSAUGOK. Bus 

skaitomi tremtinių ir politinių kalinių 

vardai, pavardės, jų likimus liudijantys 

faktai 

14 d. 

nuo 12.00 val. 
St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

 

Miesto sodas, prie 

“Nurimusio varpo” 

3. Alytaus miesto savivaldybės švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių 

dėl švietimo įstaigų darbo vasaros 

laikotarpiu 

25 d. 

13.30 val. 

St. Kasparavičienė 

 

Nuotoliniu būdu 

V. Duomenų rengimas ir pateikimas 

Švietimo ir sporto skyriui, kitoms 

institucijoms: 

   

1. Pateikti informaciją apie lopšelių-

darželių ir mokyklų 

darželių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes 2021 

m. gegužės 1–31 d. lankiusius 

(pradėjusius lankyti nuo rugsėjo 1 

d. ir gegužės 1–31 d. į švietimo įstaigą 

atvykusius (duomenys teikiami 

kaupiamuoju principu) vaikus, kurių 

gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus r. 

sav. teritorijoje 

iki 2 d. įskaitytinai D. Kirkliauskienė el. p. 

jurgita.burova@alytus.lt,  

Jurgita Burova 

2. Pateikti informaciją el. paštu 

svietimas@alytus.lt apie švietimo 

įstaigų direktorių atostogas ir duomenis 

apie juos vaduojančius asmenis 

(vardas, pavardė, pareigos, darbo 

telefono Nr. ir mobiliojo telefono Nr.) 

Iki 4 d. 

įskaitytinai 

 

D. Palažijūtė 

 

 

Rotušės a. 4, 423 kab. V. 

Valūnui 

 

 

VI. Darbas su įstaigos bendruomene, 

šeima ir kita veikla: 

   

1. Darbas vasaros laikotarpiu ir 

pasirengimas 2021-2022 mokslo 

metams 

Per mėnesį St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 
 

2. Lietuvos valstybės vėliava išleliama: 

 Gedulo ir vilties dieną (su  

gedulo ženklu); 

 Okupacijos ir genocido  

dieną (su gedulo ženklu); 

Minint gedulą, Lietuvos valstybės 

vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio. 

Jeigu Lietuvos valstybės vėliava 

keliama ne ant stiebo, ji keliama su 

gedulo ženklu – prie vėliavos koto 

prisegamas 10 cm pločio juodas 

kaspinas, kurio galai turi siekti 

vėliavos apačią. 

 

14 d. 

 

15 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Vaitulevičienė 

 

 

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


 Alytaus miesto šventės  

renginiai (šią dieną prie švietimo 

įstaigų pastatų iškeliamos: Lietuvos 

valstybės vėliava ir Alytaus miesto 

vėliava) 

19 d. 

VII. Sveikatos priežiūra:    

1. Vykdyti skiepų ir profilaktinių testų 

priežiūrą ir registraciją 

Per mėnesį V. Sinkevičienė  

2. Maisto bloko aptarnaujančio personalo 

asmens higienos kontrolė 

Kiekvieną dieną V. Sinkevičienė  

3. „Judėjimo iššūkis“ – „Linelių” ir 

„Bitučių” gr. 

1 d. I.Jasionienė  

4. „Dantukų priežiūra“ – „Vyturėlių“ ir 

„Giliukų“ gr. 

4 g. ir 8 d. I.Jasionienė  

5. „Miegas“ – „Vyturėlių“ gr. 18 d. I.Jasionienė  

6. „Saugus vasarą“ – „Bitučių“, „Giliukų“ 

ir  „Linelių“ gr. 

15 d., 18 d.,  22 d. I.Jasionienė  

     

  

 

   

              PASTABOS: 

                

               

              1. Birželio mėnesio atmintinos dienos – birželio 1 d. –Tarptautinė vaikų gynimo diena, birželio 3 d. – Sąjūdžio 

diena, birželio 7 d. – Tėvo diena, birželio 23 d. – Birželio sukilimo 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                                                               
  

 

 

 


