
VASARIO MTN. YEI
2022-02-01

Eil.
Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Pastabos/

vieta
I 2 J 4 5

I. Proiektin6 veikla:
1 Dalyvavimas tarptautiniame projekte,,Btik aktyvus -

busi sveikas .2 etapas".
Vasario men. Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui

2. Dalyvavimas proj ekto,,Sveikatiada" veikloje,,Mano
megstamiausias uZkandis".

Vasario men. Grupiq mokytojai Nuotolinis

J. Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir
prieBmokyklinio amZiaus vaikq ir molgrtojq bei tevq
virhraliame proj ekte,,Vaiko rankomis apj uoskime
Lietuv4o'.

Vasario men. ,,Drugeliq" gr.
prieSmokyklinio

ugdymo mokytojai

Grupeje

4. Dalyvavimas eTwining projektuose,,Ziema spalvq
paletej e" (panaudoj ant STEAM elementus tyrineti
sniega, leda, vandeni).

Vasario men. ,,Nyk5tukq" grupes

mokytojai
Grupeje

II. Svent6s ir kt. renginiai:
I Sv. Agotos dienai (,,Duonos diena") pamin6ti ,,Ant

mano delno guli duonele"
sd. ,,Kadiukq" grupes

mokytojai
Saleje

2 Lietuvos valstybes atkurimo dienai parnineti Vasari<r

l6-osios Svente ,,Yra Salis, kur upes teka..." (P.

Vaidaitis).
Akci ios,,l,inkci irnas [,ietuvai" organ izavi mas.

15 d.

9.30 val.
,,Drugeliq"

prieSmokyklinio
ugdymo mokytoja

Saleje

Akcija,,Padekime pauk5teliams". Vasario men. Grupiq mokytojai Kieme

ilI. PosddZiai, pasitarimai:
I Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq

Atestacijos komisijos pos6dis:
Del atestacijos komisijos posedZiq grafiko 2022 m.

sudarymo ir 2022-2024 m. atestacijos programos

rengimo.

2d.
13.00 val.

Atestacijos komisijos
pirmininkas

Saleje

2. fstaigos tarybos pos6dis:
Del metines direktoriaus ataskaitos uL202l m.

2d.
13.00 d.

fstaigos tarybos
pirmininkas

J. Darbo tarybos rinkimai 3d.
13.00 val.

Darbo tarybos rinkimq
komisija

54. Metodin6s grupds pasitarimas:
Naratyvinis Zaidimo ir mokymosi metodas.
Gerosios patirties sklaida, dalyvauj ant tarptautiniuose
ir kt. projektuose.

24 d.

13.00 val.

Metodines grupes
pirmininkas

rv. Pedaqoqind - metodinE veikla:
1 Mokytoj q konsultacij a rengiantis atestacij ai. Vasario men. Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui
Metodinis
kabinetas

2. Svietimo istaigq mokytojg metodinG diena

,,Mokiniq kompetencijq ugdymas Siandien ir rytoj"
(Profesiniq kompetencij q tobul inimo programa)

ls d.

9.00-15.00
val.

Metodinio bffelio
pirmininke, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,

mokytoiai

Nuotoliniu ir
kontaktiniu

btrdu



a
J. Profesiniq kompetencij g tobulinimo programa

f staigos gimtadienio paminej imui (55 rnetai),,Su
gimimo digna,,Pasakao"'.

Vasario men. ,,PeledZiukq" grupes

mokytojai
Grupese

v. Parodos:

1 Dalyvavimas respublikiniame ikimokykliniq ir
prie5mokykliniq ugdymo istaigq kiirybiniq darbq
projektae ,,Padovanok Selyte savo mylimai tevyneioo.

Vasario men. ,,NykStukqo',
,,Me5kudiq" grupirl

mokytojai

Nuotolinis

2, Grupes vaikq, mokytojq ir teveliq iniciatyva-paroda
,,Lesykleliq miestas" (lesykl6le i5 antriniq Laliavq ar
lesvklele-skanestas).

Vasario m6n. ,,Nyk5tukq'o grupes

molcytojai
DarZelio
kieme

J. Dalyvavimas virtualioj e respublikinej e ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq kUrybiniq foto
nuotraukq parodoje ,,Lietuva vaiko Sirdyje".

Vasario men. ,,BoruZeliq" grupes

mokytojai, ,,Drugeliq"
gr. prie5mokyklinio
ugdymo mokytoiai

Nuotolinis

4. Sv. Agotos dienai pamineti,,Ant mano delno guli
duonel6", pie5iniq paroda grupeje

Vasario
mdn.

,,BoruZeliq" grupes

mokytojai
Nuotolinis

5. Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq virtualioje pie5iniq
parodoie .,Sv. Asotos duonel6".

Vasario men. ,,Kadiukq'o grupes

mokytojai
Nuotolinis

6. Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo istaigq vaikq ir pedagogq
STEM ktirybiniq darbq projekte ,, Geltona,Lalia,
raudona".

Vasario men. ,,Kadiukq" grupes

mokytojai
Nuotolinis

7. Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo istaigq k[rybiniq darbq
parodoje ,,Lietuva mano lange" ", kuri skirta Vasario
l6-ajai - Lietuvos valstybes atkiirimo dienai ir Kovo
ll-ajai Lietuvos nepriklausomybes atkiirimo dienai
pamineti.

Vasario men. ,,Bitudiq" grupes

molcytojai
Nuotolinis

vr. Pedagogin6s veiklos prieiiura:
I Ugdomosios veiklos organizavimas,,Me5kudiqoo ir

,,Bitudiq" ugdymo grupese.
Vasario men. Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui
Grupese

2. Pedagogq siekiandiq auk5tesnes kvalifikacines
kategoriios darbo organizavimas.

Vasario men. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

vII. Valdymo tobulinimas:
I Darbas su darbo grupe del lop5elio-darZelio veiklos

strateginio veiklos plano 2022-2024 m. ir veiklos
plano 2022 m. parengimo.

10 d.

13.00 val.
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui,
darbo grupe

Metodinis
kabinetas

2. Parengti einamqjq metq uZduotis2022 m. ir pateikti
2021m. veiklos ataskaitas Alytaus miesto
savivaldybes merui.

rki 4 d.

Pokalbis su

meru

Direktoriaus Nuotoliniu
budu

vIII. Dalyvavimas Svietimo ir sporto sk. renginiuose ir
pasitarimuose (pagal Svietimo ir sporto sk veiklos
planfl:

1 Svietimo biudZetiniq ir vie5qjq istaigq direktoriq ir
mokyklq Vaiko geroves komisijos nariq d6l
individualiq ugdymo planq mokiniams rengimo
rekomendacijq.

2d.
15.00 val.

Direktorius,
Vaiko gerov6s komisijos

pirmininkas

Nuotoliniu
biidu

2. Svietimo biudZetiniq ir viesqjq istaigq direktoriq del
Alytaus miesto savivaldybes lop5eliq-darZeliq ir
mokyklq-darZeliq darbo 2022 m. liepos, rugpjiidio
menesiais.

28 d.

10.00 val.
Direktorius Nuotoliniu

biidu

a Specialiqjq pedagogq ir logopedq metodinio burelio
dalyvavimas Meodinej e dienoj e. Pranesimas,,Laidimt4

15 d. Logopedas Nuotoliniu
biidu



svarba, ugdant specialiqjq poreikiq turindius vaikus,

logopediniu pratybu metu".
9.00-12.00

val.

IX. Duomeng rengimas ir pateikimas Svietimo ir
sporto slryriui, kt. instituciioms;

I Pateikti informacij4 apie lop5eliq-darZeliq ir mokyklq-
darZeliq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio grupes 2022

m. sausio men. lankiusiq vaikq, kuriq gyvenamoji
vieta deklaruota Alytaus rajono savivaldybes
teritoriioie

rki 3 d.

iskait5rtinai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2. Parengti Svietimo biudZetiniq istaigq 2022-2024 m.
strateginius planus ir 2022 m. veiklos planus.

rki23 d.

iskaiMinai
Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

x. Darbas su istaigos bendruomene, Seima:

1 Tevq informavimas apie lop5elio-darZelio veikl4
reglamentuoj andius dokumentus ir teikiam4 paslaugq

ivairovo

Vasario men. Direktorius,
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui

Grupese

2. Informacijos ir gerosios patirties sklaida apie grupiq
renginius intemetiniame istaigos puslapyje

Vasario men. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

xr. Sveikatos prieiiiira:
I Aktyvfis uZsiemimai,,Nei dienos be mank5tos" 10 d. Sveikatos prieZiiiros

specialistas
,,BoruZeliqo',

,,Bitudiq
qruDese

2. AktyvBs uZsiemimai,,Dantukq fejos puota" t7 d. Sveikatos prieZitiros

specialistas
,,Drugeliq"

mrpeie

Aktyv[s uZsiemimai,,Dede Sviesoforas moko" 24D. Sveikatos prieZiiiros
specialistas

,,Ki5kudiq",
,,Kadiukq"

grupese

PASTABOS:
1. Lietuvos valstybds veliava i5keliama: vasario 16 d. - Lietuvos valstybes atkiirimo dien4,

vasario 24 d. -Estijos nepriklausomybds dien4.
2. Vasario menesio atmintinos dienos: vasario 1l d. - Pasduline ligoniq diena.

2, Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbe:

2. I .Lietuvos karaimq metais;
2.2. Sav anorystes metais;
2.3. Lietuvos krep5inio Simtmedio metais;
2.4.,,Lietros Katalikq B aZnydios Kronikos'o metais;
2.5. Lietuvos jaunimo metais;
2.6. Jono Meko metais;
2.7. Siiduvos metais;
2.8. Pranci5kaus Skorinos metais;
2.9. Lietuvos universitetq metais;
2.10. Gyvtinq gerovEs metais;
2. 1 l .Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais;
2.12. Liefixos Valstybes Konstitucij os metais;
2.13. Romo Kalantos metais;
2.14. Ievos Simonaitytes metais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 4A"/ Sigute Ramanavidiflte

/


