
ALYTAUS LOPSELIO.DARZ
BALANDZIO MEN.

2022-04-01

Ei1.

Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Pastabos/
vieta

1 2 J 4 5

L Proiektind veikla:
I Dalyvavimas tarptautiniame projekte,,BEk aktyvus -

biisi sveikas .2 etapas".

BalandZio
men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2. Dalyvavimas proj ekte,,Sveikatiada" veikloje,,Pietq
kovu ringas".

BalandZio
men.

Grupiqmokytojai Nuotolinis

J. Dalyvavimas eTwinning proj ektuose,,Augu sveikas

ir laimingas STEAM veiklose", ,,Mano grupes

simbolis".

BalandZio
men.

,,PeledZiukq" grupes

mokytojai
Grupeje

4. Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo lstaigq eTwinning projekte

,,D atLas ant palanges".

BalandZio
men.

,,Nyk5tukq" grupes

mokytojai
Grupeje

5. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokykliniq ir
priesmokykliniq ugdymo istaigq STEAM projekte

,,Ka aueinsime? Gelyte ar darLovg".

BalandZio
men.

,,Me5kudiq",,,Ki5kuditl"
gupiqmokytojai

Grupese

6. Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ii
prie5mokyklinio amZiaus vaikq bei pedagogq projekte

""Vaiku Velvkos IIoo.

BalandLio
men.

,,Nyk5tukq" grupes

mokytojai
Grupeje

il. Svent6s ir kt. renginiai:
1 Velykos. 19 d.

1 1 .10 val.
,,MeSkudiq'o grupes

mokytojai
Kieme

2. Akcija pasaulinei Autizmo supratimo dienai

pamineti.

4d. ,,Ki5kudiq",,,Drugeliq,
,,Bitudiq*,,,MeSkudiq"

srupiu mokvtoiai

Grupese

3. Akcija Saugaus eismo dienai. 6d. Grupiq mokytojai Grupese

4. Pasakq savaite. BalandZio
mdn.

Grupiq molqytojai Saleje

5. Akcija Tarptautinei kovos su triuk5mu dienai pamineti

.,ISsaugokime tylq".
BalandLio

men.

Grupiqmokytojai Grupese

6. Viktorinos,,Mairo sparnuotiej i draugai", skirtos
pasaulinei paukSdiq dienai, organizavimas.

1d. ,,PeledZiukq" gmpes

mokytojai
Grupeje

7. Edukacij a apie pauk5dius. Organizuoj a Aplinkos
apsaugos skyrius.

25 d.

9.20 val.
,,Drugeliq" ir,,KiSkudiq"

grupes
Darlelyje

8. Ekskursij a i Alytaus miesto teatr4. Spektaklis,,Zuikis
Puikis".

28 d.

1 1.00 val.
,,Drugeliq" ir,,KiSkudiq"

grupiq mokytojai
Miesto teatre

9. Susitikimas su Alytaus sportiniq Sunq klubo

,,Cerberis" atstovais Audrone Rutkauske ir Kgstudiu
Rutkausku (Suns dienai pamineti).

25 d.

1 1.00 val.
,,Kadiukq" grup6 DarZelio

kieme

III. Pos6diiai, pasitarimai:
I Del veiklos kokybes isivertinimo 2022m. 4d.

13.00 val.

Darbo grupe Metodinis
kabinetas

rv. Pedaeosin6 - metodin6 veikla:



1 BalandZio
men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Metodinis
kabinetas

2. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas

igyvendinandiq mokyklq veiklos kokybes isivertinimo
metodikos proiekto pristatymas.

26 d.

10.00 val.

Direktorius,
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui

Nuotoliniu
biidu

Metodine konsultacija (grupine) specialiesiems
pedagogams ir logopedams.

6d.
13.00 val.

Logopedas Nuotoliniu
bIdu

4. Respublikine konferencij a,,Kiek gyva Gerosios

mokyklo s koncepcij a datLelyje"

2t-22 d. Direktorius Druskininkai,
sanatorijos

,,Dainava"
konferencijq

cenfuas.

5. Kvalifikacij os tobulinimo programa,,Inovacij omis
gristas prie5mokyklinis ugdymas".

BalandZio-
geguZes men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Molrytojos Rasa P. ir

Renata P.

v. Parodos:
1 Vaikq knygos dienai pamineti, istaigos bendruomenes

senq knygq paroda ,,Mano knygele, kvepianti

vaikyste".

Nuo 4 d. Grupiq molgrtojai Zaidim4
kambaryje

2. Kurybiniq darbq paroda i5 buitiniq atliekq,,Svari Zeme

- sveikas vaikas", pasaulinei Zemes dienai pamineti.
rki 20 d. Grupiq molcytojai DarZelio

erdvese

Parodos grupeje ,,Mano pasakq knygel6", skirtos

tarptautinei vaiki5kos knygeles dienai pamineti
organizavimas.

BalandZio
men.

,,PeledZiukq" grupes

mokytojai
Grupeje

4. Dalyvavirnas respublikinej e ikimokyklinio
ugdymo istaigq vaikq ir pedagogq virtualioje
fotografijq parodoj e,,Steam margudiq ridenimo
lovelis"

BalandZio
men.

,,Kadiuktl'o,,,Bitudiq"
grupir+ mo$rtojai

Grupeje

5. Dalyvavimas respublikinej e ikimokyklinio ir
prielmokyklinio amZiaus vaikr+ virtualioj e
k[rvbiniu darbu parodoie ,,Pa56lusios sagos'o

BalandLio
men.

,,Kadiukq" grupes

mokytojai
Grupeje

vr. Pedasosin6s veiklos prieZiiira:
I Ugdomosios veiklos grganizavimas,J'{ykStukq" ir

,,BoruZ6liq",,,PaukBdiukq" grup6se.

BalandZio
men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

2. Pedagogq siekiandiq auk5tesnes kvalifikacines
kategoriios darbo organizavimas.

BalandZio
men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

vII. Valdymo tobulinimas:
1 Vaikq veiklos planavimo tobulinimas. SusipaZinimas

su rekomendacijomis ,,Laismd ir atradimai".
BalandZio

men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

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

1 Alytaus miesto savivaldybes Svietimo ir sporto

biudZetiniq ir vie5qjq istaigq direktoriq del
interaktyviq mokymo metodq bei papildomq
priemoniu Svietimo istaigoms:

6d.
1 1.00 val.

Direktorius Nuotoliniu
bfldu

2. Alytaus miesto savivaldybes Svietimo ir sporto

biudZetiniq ir vie5qjq istaigq direktoriq del aktualiq
klausimq.

29 d.

10.00 val.

Direktorius Nuotoliniu
budu

J. Pasitarimas su specialiaisiais pedagogais ir logopedais

,,specialiosios pagalbos teikimo prioritetai".
20 d.

13.00 val.

Logopedas Nuotoliniu
bIdu

Mokytoj q konsultacij a rengiantis atestacij ai.



J. Specialiqjq pedagogq ir logopedq metodinio bflrelio
(miesto) pasitarimas - gerosios patirties sklaida

,,Praktinio vadovo, praktik4 atlikusiq studentq patirtis

lop5elyi e-darZelyi e ir pradinei e mokyklo.i e".

21 d.

1 1.00 val.
Logopedas Nuotoliniu

bldu

Ix. Duomenq rengimas ir pateikimas Svietimo ir
snorto skvriui. kt. instituciioms:

I Pateikti informacij4 apie lopHeliq-darZeliq ir mokyklq-
darZeliq ikimokyklinio ir prie$mokyklinio grupes 2022

m. kovo men. lankiusiq vaikq, kuriq gyvenamoji vieta
deklaruota Alytaus rai ono savivaldybes teritorij oj e.

rki 4 d.

iskait5rtinai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2. Patekti informacij4 apie Svietimo istaigos biudZeto

le5q, skirtq i5laidoms, susijusioms su valstybiniq ir
savivaldybiq mokyklq mokytojq, dirbandiq pagal

ikimokyklinio, prieSmokyklinio ugdymo programas,

skaidiaus optimizavimo poreiki 2022 m.

rki ls d.

iskaigrtinai

Direktorius

x. Darbas su istaigos bendruomene, Seima:

1 Tevq informavimas apie lopSelio-darZelio veikl4
vasaros laikotarpiu.

BalandZio
men.

Direktorius Grupese

2. Informacijos ir gerosios patirties sklaida apie grupiq

rensinius internetiniame istaigos puslapyi e.

BalandZio
men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

xI. Sveikatos prieZiiira:
1 Aktyvus uZsiemimai,,Kas mano lek5teje?" 7d. Sveikatos prieZiEros

specialistas
,,MeSkudiq"

sruDdie

2. Aktyvus uZsiemimai,,Saugome ir stipriname

akytes".

14 d. Sveikatos prieZitros
specialistas

,,Kadiukr1"
grupeje

J. Aktyvus uZsiemimai,,Triuk5mas - NEdraugas" 21 d. Sveikatos prieZiiiros
snecialistas

,,PeledZiukq"
sruneie

4. Aktyvus uZsiemimai,,Triuk5mas - NEdraugaso'. 28 d. Sveikatos prieZiiiros
specialistas

,,Ki5kudiq"
sruoeie

PASTABOS:

i. BalandZio 22 d. nuleidLiamai,emesveliava.
2.Baland|io mdnesio atmintinos dienos: balandLio 6 d. - Saugaus eismo diena, balandLioT d.

-Pasauline sveikatos diena, balandZio 15 d. -Kulturos diena, balandZio 1.7 d.- Lietuvos energetikq diena,

balandZio 27 d. - Medicinos darbuotojq diena. BalandZio paskutinis sekmadienis - Pasauline gyvybes diena.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 melus paskelbe:

2.1. Lietuvos karaimq metais;
2.2. Savanotystes metais;
2.3. Lietuvos krep5inio Simtmedio metais;
2.4. ,,Lietuvos Katalikq BaZnydios Kronikos" metais;
2.5. Lietuvos jaunimo metais;
2.6. Jono Meko metais,
2.7. Suduvos metais;
2.8. Pranci5kaus Skorinos metais;
2.9. Lietuvos universitetq metais;
2.10. Gyv[nq geroves metais;
2. I 1 .Monsinj oro Kazimiero Vasiliausko metais;
2.72. Lietuvos V al styb e s Kon stitucij os metai s ;

2.13. Romo Kalantos metais;
2.14. Ievos SimonaitSrtes metais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymu //&-/ Sigute Ramanavidiute

/


