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Eil.
Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Pastabos/

vieta
I 2 J 4 5

L Proiektine veikla:
1 Dalyvavimas tarptautiniame projekte ,,Biik aktyvus -

biisi sveikas .2 etwas".
Kovo men. Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui

2. Dalyvavimas projekte,,Sveikatiada" veikloje,,Pietq
kovu ringas".

Kovo men. Grupiq mokytojai Nuotolinis

J. Dalyvavimas respublikiniame projekte,,Sveikata visus
metus".

Kovo mdn.

mdn.
,,Bitudiq",,,Kadiukq"

grupiq mokytojai
Nuotolinis

4. Dalyvavimas eTwinning projektuose,,Augu sveikas
ir laimingas STEAM veiklose", ,,Ziemaspalvq
paleteje" (panaudojant STEAM elementus tyrineti
sniesa. leda. vandeni).

Kovo men. ,,PeledZiukq",
,,Nyk5tukq" grupiU

mo$rtojai

Grupeje

5. Ekskursija i KraStotyros muziejq. Kovo men. ,,Drugeliq" grupes

molcytoiai
il. Sventds ir kt. renqiniai:
I UZgavenes. 1d.
2. Sventinis rytmetis grupeje

,,Gurgu, gurgu iKaziuko turgq"
4d. ,,Ki5kudiq",

,,PeledZiukq" grupiq
mokytojai

Grupese

J. ,,Alytus Lietuvos kult[ros sostin6 2022*.
Dalyvavimas projekte,,Visa zujungiantys tiltai".
Renginys Kovo lL-ajai, Lietuvos nepriklausomybes
atkurimo dienai pamineti.

10 d.

9.30 val.
,,Ki5kudiq" grupes

mokytojai
Saleje

4. Pasaku savaite. Kovo mdn. Grupiq mokytojai Saleje

5. Veiksmo savaite ,,Be patydiq" Kovo men. Grupiq mokytojai Grupese

6. Akcija pasaulinei Dauno sindromo dienai
pamineti.

Kovo mdn. Grupiq mokytojai Grupese

III. Pos6dZiai, pasitarimai:
IV. Pedagosind - metodind veikla:

1 Mokytoj q konsultacij a rengiantis atestacij ai. Kovo men. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Metodinis
kabinetas

2. Seminaras,,Pagalbavaikams, turintiems specialiqjrl
ugdymosi poreikiu, itraukioio ugdymo salygomis".

1s d.

12.00 val.
Mokytojai Nuotoliniu

btrdu

v. Parodos:
1 Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ir

prielmokyklinio amZiaus vaikq, mokytojq ir tevq
virtualioje nuotraukq parodoje ,,Mano grupeje lietaus
la5elis - STEAM veiklos su vandeniu" (pasaulinei
Autizmo dienai pamineti).

Kovo men. ,,Nykstukq",
,,Me5kudiq" grupiq

mokytojai

Nuotolinis

2. Kiirybiniq darbq paroda i5 buitiniq atliekq,,Svari Zem6

- sveikas vaikasoo. pasaulinei Lemds dienai pamineti.
Kovo mdn. Grupiq mokytojai DarZelio

erdvese

Dalyvavimas respublikiniame ikimokykliniq ir
prie5mokykliniq ugdymo istaigq darbq proj ekto-
parodoje,,Mano pie5inys Lietuvaio'.

Kovo mdn. ,,Drugeliq" gr.
prieSmokyklinio

ugdymo mokytojai

Nuotolinis



a Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq virtualiame kurybiniq
darbq proiekte,,Pavasario Saukliai".

Kovo men. ,,KiSkudiq" grupds

mokytojai
Nuotolinis

4. Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo istaigq vaikq ir pedagogrl
kurybiniu darbq proiekte ,,GraLi riiSiavimo dehe-.

Kovo men. ,,Me5kudir1" $upes
mokytojai

Nuotolinis

5. Dalyvavimas respublikiniame ikimokykliniq ir
prielmokykliniq ugdymo istaigq kurybiniq darbq
projekte,,Padovanok selytg savo mylimai tdwnei"

Kovo m6n. ,,PeledZiukq" grupes
mokytojai

Nuotolinis

vI. Pedagoginds veiklos prieZiiira:
1 Ugdomosios veiklos organizavimas,,Kadiukq" ir

,,PeledZiuku" ugdymo grup6se.
Kovo m6n. Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui
Grupese

) Pedagogq siekiandiq auk5tesn6s kvalifrkacines
kategoriios darbo organizavimas.

Kovo men. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

VII. Valdymo tobulinimas:
1 Darbo grupes del lop5elio-darZelio veiklos kokybes

isivertinimo.
10 d.

13.00 val.
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui,
darbo erupe

Metodinis
kabinetas

2. Pateikti direktoriaus 2027 m. veiklos ataskait4. Iki 25 d.

iskaiMinai
Direktorius

VIII. Dalyvavimas Svietimo ir sporto sk. renginiuose ir
pasitarimuose (pagal Svietimo ir sporto sk. veiklos
plan4):

1 Naujq metodiniq leidiniq ,,Zaismd ir atradimai"
pristat5imas Alytaus miesto savivaldybes lop5eliq-
darZeliq ir mokyklq-darZeliq direktoriq pavaduotoj ams
ugdymui.

18 d.

13.00 val.
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui
Nuotoliniu

DUOU

2. Alytaus miesto savivaldybes Svietimo biudZetiniq ir
vie5qj q istaigq direktoriq del,,Tiikstantmedio
mokyklq" programos.

30 d.

15.00 val.
Direktorius Nuotoliniu

biidu

IX. Duomenq rengimas ir pateikimas Svietimo ir
sporto skvriui, kt. instituciioms:

1 Pateikti informacij4 apie lop5eliq-darZeliq ir mokyklq-
darZeliq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio grupes 2022
m. vasario men. lankiusiq vaikq, kuriq gyvenamoji
vieta deklaruota Alytaus rajono savivaldybes
teritoriloje.

rki 3 d.

iskait5rtinai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2. Patekti istaigq koordinatoriams Svietimo biudZetiniq ir
vie5qjq istaigq 2021m. veiklos ataskaitas ir 2021m.
finansiniq ataskaitq rinkinius, skirtus Alytaus miesto
savivaldybes tarybai.

Iki 2s d.

!skaitytinai

Direktorius

x. Darbas su istaigos bendruomene, Seima:

1 Pedagogines pagalbos teikimas tevams/globejams

ivairiais vaiku usdymo klausimais.
Kovo men. Direktorius Grupese

2. Informacijos ir gerosios patirties sklaida apie grupiq
renginius internetiniame istaigos puslapyie.

Kovo m6n. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

xr. Sveikatos prieZifira:
1 Aktyviis uZsiemimai,,Sveikas esu, nes vandeni

geriu!".
10 d. Sveikatos prieZiiiros

specialistas
,,Nyk5tukq"

grupeie

2. AktyvUs uZsiemimai,,Saugau gamt4" t7 d. Sveikatos prieZiiiros
specialistas

,,Kadiukq"
prupeie

PASTABOS:
1. Lietuvos valstybes veliava iSkeliama: kovo 1 I d. - Lietuvos Nepriklausomybes atkflrimo

dien4kovo29 d. -Lietuvos istojimo iNATO dien4.



2. Kovo menesio atmintinos dienos: kovo 4 d. - Lietuvos globejo 5v. Kazimiero diena, kovo 8
d. - Tarptautine moterq solidarumo diena, kovo 20 d,. - i,emes diena, kovo 27 d. - Tarptautine teatro diena.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbe:
2. l.Lietuvos karaimq metais;
2.2. S av anorystds metais ;
2.3. Lietuvos krep5inio Simtmedio metais;
2.4. ,,Liettxos Katalikq BaZnydios Kronikos" metais;
2.5. Lietuvos jaunimo metais;
2.6. Jono Meko metais;
2.7. Suduvos metais;
2.8. PranciSkaus Skorinos metais;
2.9. Lietuvos universitetq metais;
2.10. Gyvfinq geroves metais;
2. 1 1 .Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais;
2.12. Lietuvos Valstybes Konstitucij o s metais;
2.13. Romo Kalantos metais;
2. 14. Ievos Simonaitytes metais.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui ry Sigute Ramanavidi[te


