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                                                                                                                                           Direktorė 

                                                          

                                                                                                                                           Stasė Kasparavičienė 

 
2021 METŲ RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

2021-09-01 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingas 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

I. Organizuojami renginiai:     

1. Rugsėjo 1-osios šventė 1 d. L. Labutytė  

Ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

2. Judumo savaitės renginiai lopšelyje-darželyje  16-22 d. L. Labutytė 

V. Sinkevičienė 

D. Kirkliauskienė 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Pagal atskirą planą 

II. Projektinė veikla:    

1. Dalyvavimas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

bendrai finansuojamame projekte „Inovacijos vaikų 

darželyje“, mokymų programoje „Inovacijomis grįstas 

priešmokyklinis ugdymas“ – šeštas modulis 

10 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“. 

II modulis, paroda “Baltas lino gyvenimas”;  

III modulis, festivalis „Po lino žiedu“ 

II modulis nuo 

2021m. 

rugsėjo 10d. 

iki rugsėjo 19 

d., 

III modulis 

nuo rugsėjo 24 

d. iki spalio 10 

d.  

 

D. Kirkliauskienė 

E. Kvedaravičienė 

E. Kazlauskienė 

L. Labutytė 

Registracija per 

elektroninę 

registravimo 

sistemą Semi+ 

 

3. Ilgalaikis projektas „Įgyvendiname svajonę, kurdami lauko 

erdves“ (meninės erdvės) 

Per mėnesį St. Kasparavičienė  

III. Pedagoginė - metodinė veikla:     

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ilgalaikių 

ugdomosios veiklos planų sudarymas el. dienyne „Mūsų 

darželis“ 

Iki 1 d. Ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

auklėtojai ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

2. ES projekto „Būk aktyvus  - būsi sveikas“ II etapo sąlygų 

vykdymas 

10 d. St. Kasparavičienė 

J. Brindzaitė 

L. Labutytė 

V. Uleckienė 

 

Alytaus miesto 

stadionas 

3. Paroda lopšelio-darželio koridoriuje „Linas rengia ir maitina“ Per mėnesį E. Kvedaravičienė 

E. Kazlauskienė 

L. Labutytė 

 

4. Konsultacijos auklėtojoms dėl judumo savaitės renginių 

organizavimo lopšelyje-darželyje 

Iki 22 d.  

 

St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

L. Labutytė 

 



5. Kvalifikacijos tobulinimas panaudojant  IT ugdymo procese. 28 d. St. Kasparavičienė 

 

Lopšelio-darželio 

salėje 

6. Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančių 

naujausių dokumentų, teisės aktų apžvalga 

Iki 30 d. St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

 

 

IV. Pedagoginės veiklos priežiūra:    

1. Vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo grupėse Per mėnesį St. Kasparavičienė  

2. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas (vertinimo 

aplankai) 

Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

3. Grupių ilgalaikiai ir savaitiniai ugdomosios veiklos planai Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

4. Judumo savaitės renginiai Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

5. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pildymo stebėsena Per mėnesį D. Kirkliauskienė  

6. Pasiruošimo 2021-2022 mokslo metams būklė Per mėnesį St. Kasparavičienė 

D. Kirkliauskienė 

B. Palevičienė 

V. Sinkevičienė 

 

V. 

 

Dalyvavimas Švietimo ir sporto sk. renginiuose (pagal 

švietimo ir sporto skyriaus veiklos planą): 

    

1. Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

(miesto) dėl pasiruošimo 2021-2022 mokslo metams  

15 d. 

14.00 val. 

I. Sipavičienė Alytaus miesto 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba (Miklusėnų 

g. 36) 

2.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio (miesto) dėl pasiruošimo 2021-2022 

mokslo metams 

15 d. 

13.30 val. 

E. Kvedaravičienė Alytaus miesto 

savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salė 

3. Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis (iki 

2021 m. rugsėjo 10 d. 14.00 val. pateikti švietimo įstaigų 

deleguojamų asmenų (mokytojų, mokinių tėvų ir mokinių) į 

tarybą sąrašus el. paštu: svietimas@alytus.lt ir 

rima.vitiene@gmail.com  

20 d.  

15.30 val. 

D. Kirkliauskienė Alytaus miesto 

savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salė 

4. Pasitarimas Alytaus miesto savivaldybės švietimo 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Alytaus profesinio rengimo 

centro, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo 

direktorių dėl 2021-2022  mokslo metų pradžios 

30 d.  

15.00 val. 

St. Kasparavičienė Nuotoliniu būdu 

VI. Duomenų rengimas ir pateikimas Švietimo ir sporto sk., 

kt. institucijoms  

   

1. Pateikti švietimo įstaigų direktorių 2021-2022 m. m. darbo 

grafikų projektus su prašymu, adresuotus Alytaus miesto 

savivaldybės merui 

Iki 3 d. 

įskaitytinai 

St. Kasparavičienė El. paštu 

jurgita.burova@alyt

us.lt (skanuotą, su 

vadovo parašu) 

2.  Pateikti informaciją Švietimo ir sporto skyriui (direktoriaus 

patvirtintą popierinį variantą, o Alytaus miesto paslaugų 

centrui per e. pristatymą elektroninį variantą apie 2021-2022 

m. m. mokytojų, vadovų, pagalbos specialistų, 

aptarnaujančio personalo darbo užmokestį (tarifikacijas) 

pagal lenteles (el. paštu aldona.pikiene@alytus.lt) : 

Iki 3 d. 

Įskaitytinai 

St. Kasparavičienė El. paštu 

aldona.pikiene@alyt

us.lt (skanuotą, su 

vadovo parašu) 

*mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 

ir darbo krūvį pagal ŠMSM etatinio DU skaičiuoklę (Exel); 

   

*kitų darbuotojų sąrašus pagal lėšų šaltinius (lygis (A2; B; C; 

D), pastoviosios dalies koeficientai, iš viso DU) (Exel) 

   

3. Suformuoti, patikrinti ir patvirtinti mokymo lėšų ataskaitą 

Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS‘e) 

Iki 5 d. D. Kirkliauskienė  

4. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių 

darbuotojų, besimokančių mokinių skaičius ir 

pasiskiepijusių darbuotojų, mokinių ir abiturientų skaičius 

2021 m. 

Iki 6 d. 

įskaitytinai 

St. Kasparavičienė Lentelę pildyti 

google diske 
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5. Pristatyti atskirus raštus dėl mokytojų apdovanojimo 

savivaldybės mero ar Švietimo ir sporto skyriaus padėkos 

raštais Tarptautinės mokytojų dienos proga el. paštu 

vida.dauksiene@alytus.lt  

Iki 7 d. 

įskaitytinai 

St. Kasparavičienė 

E. Kvedaravičienė 

El. paštu 

vida.dauksiene@aly

tus.lt (skanuotą, su 

vadovo parašu) 

6. Pateikti informaciją apie įstaigos darbuotojų darbo ir 

mobiliųjų telefonų numerius, tarnybinius el. paštus (pagal 

įprastinę formą) 

Iki 13 d. 

įskaitytinai 

D. Palažijūtė El paštu 

vytautas.pajarskis@

alytsu.lt ir 

vida.dauksiene@aly

tus.lt 

7. Pateikti informaciją apie švietimo biudžetinių ir  

viešųjų įstaigų elektros energijos sunaudojimą  (kiekvieno 

pastato atskirai)  

Iki 20 d. 

Įskaitytinai 

 

B. Palevičienė 

 

El paštu 

vytautas.pajarskis@

alytsu.lt 

VII. Kita veikla (posėdžiai):      

1. Meninio, fizinio aktyvumo, logopedinių užsiėmimų 

tvarkaraščių parengimas 

1 d. Meninio ugdymo 

pedagogas, logopedas 

 

2. Mokinių registro duomenų tvarkymas Iki 5 d. D. Kirkliauskienė  

3. Lopšelio-darželio tarybos posėdis. 2021-2022 m. m. 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo plano pristatymas 

16 d. 

13.00 val. 

D. Kirkliauskienė Nuotoliniu būdu 

4. Vaiko gerovės komisijos posėdis 23 d. 

12.30 val. 

D. Kirkliauskienė  

VIII. Darbas su įstaigos bendruomene, šeima:     

1. Konsultacijos tėvams dėl vaikų adaptacijos Per mėnesį Ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

auklėtojos ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

 Rugsėjo mėnesį Lietuvos valstybės vėliava iškeliama: 

- Mokslo ir žinių dieną; 

- Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu) 

 

 

        1 d. 

23 d.. 

 

I. Bubnienė 

I. Bubnienė 

 

IX. Sveikatos priežiūra:    

1. Maisto bloko aptarnaujančio personalo asmens higienos 

kontrolė 

Per mėnesį V. Sinkevičienė  

2. „Diena be automobilio - judumas be taršos" – „Linelių“ gr. 21 d. I. Jasionienė  

3. „Sportinės veiklos, minint Pasaulinę širdies dieną“  - 

Vyturėlių gr., Obuoliukų gr. ir Gintarėlių gr. 

28 d. I. Jasionienė  

                                   Pastabos:  
           1. Rugsėjo mėnesio atmintinos dienos: rugsėjo 8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), 

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena; rugsėjo 22 d. – Baltų 

vienybės diena; rugsėjo 27 d. – Lietuvos socialinių darbuotojų diena; rugsėjo 28 d. – Tuskulėnų aukų atminimo 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 
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